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Zasadnicze postuł: 

  

ty ziem aa. 
(Mowa pos. prof. Witolda Staniewicza, wygłoszona na plenum Sejmu w dn. 8 b. m.). 

Do treści przemówienia pos. prof. 
Witołda Staniewicza, wygłoszonego na 
płenum Sejmu w dniu 8 b. m. („Kurjer 
Wileński" z dnia 9 b. m. ), wskutek ut- 
rudnionej transmisji telefonicznej z War 
szawy, zakradło się szereg  zasadni- 
czych błędów i opuszczeń, zniekształca- 
jących istotną .myśl , przemówienia. 

Ponieważ mowa prof Staniewicza jest 
dokładnym wyrazem palących potrzeb 
gospodarczych i kukłuralnych ziem na- 
szych, uważamy -za swój obowiązek wy- 

drukować ją in extenso. Red. 

  

  

Wysoka Izbo. Mam zaszczyt prze- 
mawiać w imieniu posłów ziemi wi- 
łeńskiej i nowógródzkiej Swe prze- 
mówienie rozpocząć muszę bolesnem 
wspomnieniem. Oto rok temu z tej 
wysokiej trybuny przemawiał w imie- 
niu-ziem naszych św. p. Tadeusz Ho- 
łówko. Śmierć tragiczna wyrwała go 
z naszych: szeregów, pózbawiająe ko- 
ła nasze kierownika a Ziemie Wschod 
nie  niezmordowainego rzecznika: i 
obrońcę. 

- Wszyscyśmy w tej Wysokiej Iz- 
bie znak zapał i ofiarność š. p. Tadeu 
sza Hołówki w pracy państwowej, 
my zaś posłowie kresowi, znaliśmy 
również: Jego wiełką miłość do ziem, 

z których pochodził i do tych wsżyst- 
kich narodów, z losami których połą- 

czyła nas historja. Dążenie do 'zgodv 
i pojednania było — można powie- 
dzieć —— głównym, celem ostatniego 
okresu jego bujnego życia. -Mawiał 
często, iż ziemie - te, orężnym wysił- 
kiem żołnierza. połskiego -Rzeczype- 
społitej przywrócone, trwale przywią- 
zać należy,-sercem miłującem i pracą 
usilną dla ich dobra. Niech mi wolno 
będzie raz: jeszcze złożyć: hołd pamię: 
ci. naszęgo nieodżałowanego -prezesa 
i stwierdzić, iż idei-Tadeusza Hołówki 

pozostaliśmy wierni. 

Mam mówić o potrzebach naszy Ъ 
ziem. Nie chcę przemėwienia swego 
kierować wyłącznie pod adresem Rzą- 
du, bo przecież na czele tego Rządu 
stoi wił ianin, . wierny. druh i długo- 

\ аг\шП‹а P4- 
sudskiego. Któremu ziemie te „swe 
wyzwolenie zawdzięczają. Bo w Rza- 
dzie tym zasiada szereg mężów z ziem 
naszych, którzy zdają dobrze nasze 
troski i bėle, bo troski te i-potrzeby, 
są przecież i ich tróskami. I jeżeń 
niekiedy. zwracać się będę. do Rządu 

  

  

  

    

to jedynie dlatego; iż cechą -ludzi..z: 
ziem "naszych pochódzących jest głę- 
boki (zmysł państwowy i wynikająca 

stąd bezinteresowność, oraz brak ego. 
izmu, które -każą- zawsze -» interes 
własnej / dzielńicy'* podporządkować 
interecsowi ogólnemu, niekiedy nawet 
może w sposób zbyt daleko idący. 
Pragnę raczej mówić do Wysokiej 1/- 
by, by zwrócić uwagę na zagadnienie 
naszych ziem wschodnich, niedostate- 
cznie, zdaniem mojem..w. społeczeń- 
stwie polskiem doceniane, .a.tak waż- 
ne dła mocarstwowego rozwoju *Pol- 
ski; 

Wysoka Izbo! Połska cala przežy 
wa kryzys niesłychanie silny i ciężki. 
Ale kryzys ten nastąpił po okresie po- 
myślności i minąć przecież musi. Jest 
to bowiem kryzys konjunkturalny. 
Ziemie nasze przeżywają go również, 
jest on jednak stokroć cięższym dła 
nas; gdyż przyszedł on nie po latach 
pomyślnych, a po latach głodu i zni- 
szczeń wojennych i minie nieprędko, 

gdyż u nas kryzys ten jest nietylko 
kry zysem konjunkturalny m, lecz 

jednocześnie _ głębokim kryzysem 
strukturalnym. Postaram się to bliżej 
wyjaśnić. 

Ale mówiąc o ziemiach naszych, 
rozpocząć muszę od Wilna, tej naszej 
północnej stolicy. Wilno przed woj- 
ną było ośrodkiem administracyjny." 
dużego kraju, było punktem handło- 
wymi krzyżujących się dróg tranzyto- 
wych z północy na południe i ze 
wschodu na zachód, było wreszcie 
ośrodkiem dosyć poważnego przemy- 
słu drzewnego, garbarskiego i innych: 
Stwarzało to podstawy egzystencji 
gospodarczej i rozwoju kulturalnego 
tego 200.000 miasta. Niestety warun- 
ki powojenne zmieniły się zasadniczo. 
Wilno przestało być ośrodkiem admi- 
nistracyjnym kraju. Stało się jedynie 
siedzibą jednego z najuboższych, a je 
Żeli chodzi o ludność, najmniejszych 
województw w Polsce. Martwe gra- 
nice przecięły drogi handlowe, nisz- 
<ząc bujnie rozwijający się przed woj- 

   

" nie warunki miejscowe. 

ną handel. Przemysł został przez waj- 
nę zniszczony i nie może się odbude- 
wać. Zresztą odcięte zostały jego: ryi- 
ki zbytu, a miejsce jego zajęli inni. 

W ten sposób podstawy egzysten - 
cji gospodarczej miasta zostały znisz- 
czone i Wilno z roku na rok ubożeje. 
Wzrasta tyłko w ludność, która z ro- 
ku-na rok przybywa, nie mając jed- 
nak podstaw do życia i zarobkowa- 
nia. | 2 

To wszystko naležy dokładnie so- 
bie uświądomić i szukać dróg wyjó- 
cia. Nie będę mówił o zagadnieniach 
związanych z naszą polityką zagra- 
niczną — a przedewszystkiem, 0 po- 
rozumieniu polsko-litewskiem. Cho- 
ciaž sądzę, że zbyt mało 0 tych rze“ 
czach się w Połsce mówi i pisze. A 
przecież troska o pojednanie dwóch . 
bratnich narodów winna byč nietyl- 
ko udziałem Rządu i naszego Ministra 
Spraw Zagranicznych, ale i całego 
społeczeństwa, które winno szukać 
kontaktu ze społeczeństwem litew- 

skiem, i wyprzedzać niekiedy poczy- 
nania rządowe. Cheę tyłko stwierdzić 
iż wierzę głęboko, że przyjdzie chwi- 

la, gdy bratni nam naród litewski zro- 
zumie, iż godzina, w której mógłby 
on sięgnąć orężnie po Wilno — a prze 
cież tyłko w ten sposób mógłby nas 
Wilna pozbawić, będzie również o- 
statnią godziną jego niepodległości 
państwowej. (oklaski na ławach BB). 
Gdyż tylkó Polską silna i mocarstwo: 
wa jest gwarantką niepodległej Litwy 
i państw bałtyckich. Upadek czy roz- 
biór Polski, to zniknięcie tych państy w 

z mapy. Europy. 

A gdy to zrozumienie nastąpi, ot: 
worzą się mury graniczne i Wilno od- 
zyska swe dawne położenie na szla- 
kach handlu zachodu ze wschodem. 
Ale zanim to nastąpi — zanim nie mo- 
żemy otworzyć odległej o 30 kilome- 
trów od murów miasta granicy pań- 
stwowej *to możemy znieść o takąż 
ilość kilometrów. odległą granicę. wo. 
jewódzką i przywrócić 
Wilne m. żiem, które ku niemu ciężą, a 
które sztuczny podział administracyj- 

ny — kieruje z wielką szkodą zarów. 
no dla nich jak. 1,а Wilna w stronę 

przeciw ną. To też domagać się i pro- 
sić będziemy Rząd o połączenie wo- 
jewództwa nowogródzkiego. z. wileń: 
skiem i pragnę świadczyć, że jest je- 
dnoinyślńa ópinja obu kół regjónaf. 

  

  

. nych — na pragnieniach i dążeniach 
wszystkich warstw ludności oparta. 
Wierzymy w mioc kultury polskiej, 
i dla utrzymania tej kultury nie po- 

  

trzebujemy: opieki administracji, cho-* 
ciaż oceniamy jej zniczćnie pod in- 
nemi względami. 
jewództwo winno być tak zorganizo“ 
wane, by Wilno stało się rynkiem 
zbytu dla swego rolnictwa, to ostat- 
nie zaś było odbiorcą handlu, rzemio- 
sła óraz pracy zawodowej: zarówno 
Wiłna — jak i innych ośrodków mi-j 
skich województwa. ' Należyta rozbu- 

dowa dróg komunikacyjnych oraz na 
pewnej wzajemnej preferencji oparta 
polityka taryfowa pozwolany łatwo 

cel ten zrealizować. 

Muszę tu również stwierdzić, że 

ziemie nasze zostały odcięte od swych 
naturalnych dróg wyjścia Libawy. 
Kłajpedy i Królewca. Zadaniem poł- 

  

skiej polityki taryfowej jest zbliżenie- 
naszego kraju do Gdyni i Gdańska, z 

których usług dzisiaj wyłącznie ko- 
rzystać możemy. 

Wreszcie żądamy poparcia odbu 
dowy przemysłu wileńskiego, a zwłasz 

cza tych jego gałęzi, których odbudo- 
wie lub powsłaniu sprzyjają szczegól: 

Mam tu na 
myśli przemysł drzewny i lniarski. 
Odbudowa ta winna być troską nie- 
tyłka rządu, ale i społeczeństwa cale- 

. go, gdyż niestety widzimy często, iż 
przez t. zw. sfery gospodarcze interesy 
przemysłu wileńskiego zbyt często są 
lekceważone, a niekiedy wręcz po- 
święcane interesom innych dzielnic. 

Nie należy bowiem zapominać, że 
Wilno mogło być nietyłko ośrodkiem 
prowincjonalnym, lecz stolicą włas- 
nych dyspozycyj gospodarczych, i że 
Wilno i ziemie nasze zamieszkuje nie- 
tylko ludność polska, która najcięż- 
sze nawet ofiary gospodarcze pono- 
si chętnie, gdyż może należeć do pań- 

łączność -z. 

"To połączone wo: 

stwa polskiego lecz również i ludność 
żydów! ska i białoruska, która wiążała 

  

należnością do państwa polskiego: 

* Byłoby błędem nie do' darowania 
z punktu widzenia racji stanu Pań- 
stwa Polskiego, gdyby rzeczywistość 
gospodarcza stwarzała podstawy do 
myśli o innych możliwościach i zachę- 
cała tę ludność do pragnień zmiany 
losów politycznych tych ziem. 

Jeżeli mówiłem 0 zmianie podstaw 
gospodarczych egzystencji na nieko- 
rzyść Wilna, to chciałbym również 
podkreślić, że po wojnie osiągnęło 
ono duże zdobycze w innej dziedzinie. 

Oto stało się znowu dużym ośrod- 
kiem kulturalnym, najdalej na 
wschód wysuniętym, Zniczem kuł- 
tury zachodniej. I tutaj z wdzięcznoś- 
cią podkreślić muszę daleko idącą 
przenikłiwość Marszałka Piłsudskiego 
który w październiku 1919 r. wśród 
zgiełku oręża wskrzesił na nowo pra- 
starą wszechnicę Batorową i otworzył 
jej podwoje dla młodzieży naszej. 
Czem jest dla Wilna uniwersytet, mo- 
że zrozumieć każdy, gdy sobie wyobra 
zi, czemby się stało nasze miasto, gdy- 
by go zabrakło. To też nie chcę się 
zwracać z prośbą do Rządu o pomoc 
i opiekę dla uniwersytetu, gdyż w Rzą 
dzie tym uniwersytet nasz posiada 

własnych ambasadorów. Chcę złożyć 
tylko na ręce Rządu wyrazy wdzięcz- 
ności i wyrazić pragnienie, by tak, jak 
Marszałek Piłsudski i jego rządy, ca- 
łe społeczeńsetwo polskie otaczało ©- 
pieką i miłością nasz uniwersytet, i 
pamiętało, że nie wolno go wciągać 
do rozgrywek, „półiłycznych i roznie- 
cać w nim waśni naródówościowych, 

gdyż zadaniem jego jest właśnie sku 
pienie wszystkich ludów, na ziemi na- 
szej zamieszkałych, przy wspólneta 
ognisku wiedzy i kultury. Przypom- 
nieć pragnę, że Uniwersytet wileński 
-z;przed 100 laty: był nietyłko ogni- 
skiem kultury polskiej, ale również 
źródłem -odrodzenia narodowego li- 

„tewskie 1 Białorńskiego:** z 

A skoro mowa o rzeczich duchu, 
to“ niepodobna nie poruszyć - spraw 
wyznaniowych które ziemie - в 5 
blisko obchodzą. * Už 

"Na ziemiach tych ongiś przez. Я- 
+ gie lata niewoli idea katolicka byla 
niemal synonimem racji stanu Rze- 
czypospólitej. Być może symbolem tej 
syntezy jest'i to, że na ławach rżądo: 
wych zasiada dziś kapłan katolicki, 

uczony prawnik, który za cel i zada- 
nie swojego życia: postawił R 

  

  

  

  

  

  

    

   

  

nie tej syntezy w odrodzonym Pań- 
stwie Polskiem. To też z obawą przy- 
glądamy się akeji pewnych sfer kato- 
lickich, które na naszych ziemiach * 
szerzą t. zw. obrządek wschodni. Jest 
ten obrządek na naszych ziemiach. już 
nietylko zagadnieniem religijnem ale - 
i wysoce politycznem i jako taki wi- 
nien być zawsze uzgadniany w racją 
stanu Państwa Połsk. Tem bardziej iż 
widzimy z jaką wdzięcznością. przy- 

' jęła ludność prawosławna zapowiedź 
zwołania soboru i jak niecierpliwie 
oczekuje realizacji tych zamierzeń 

"Rządu. Mówię to dlatego, že my po- 
"słowie z tych ziem uważamy siebie 
nietylko za przedstawicieli ludności 
polskiej, ałe ludności białoruskiej i 
żydowskiej, interesów i potrzeb któ- 
rej również bronić pragniemy, przy- 
czem jesteśmy gorącymi zwołennika- 
mi zupełnego uprawnienia wszystkich 
ale dodać tu muszę, nietylko równo- 
uprawnienia .co do praw ale i obowiąz 
ków. To też w obronie pokrzywdzo- 
nych praw tych wszystkich, którzy 
do równych z nami. wobec Państwa 

Polskiego obowiązków się poczuwa- 
ją zawsze z całą energją wystąpimy, 
gdyż przeświadczeni jesteśmy, że bro- 
niąc ich,. bronimy.- najistotniejszych 
interesów Państwa Polskiego. 

Witamy więc z użnaniem oświad- 
czenie p. Ministra Spraw Wewnętrz- 
nych że w administracji państwowej 
zechce zatrudnić nietylko .Polaków, 

ale i przedstawieieli Ł.-zw. Z 
ci narodowych. 

Zkolei powiedzieć mam słów pa- 
rę o naszych bołączkach gospodar- 
czych, które dzisiaj, wobec przeżywa- 
nego kryzysu są może najbardziej р 
tualne. A“ уйёс przedews 
parę uwag o. bezrobociu. 
fry ogłaszane o ilości bezrobotnych 

    

odnośnie do naszych Ziem są w porów: 
naniu do inńych Ziem, względnie nie 
duże —— to pochodzi stąd, że aby.być 
zarejestrowanym trzeba * posiadać” pe- 
wne uprawnienia, które: mają robot- 

r “Rzė inieślnicy drób 
ni i chałupnicy tych praw. nie: posia- 
dają, a oni przecież anowią gros 
mieszkańców: naszych miast i miaste- 
czek: "Nędza wśród nich, a zwłaszcza 

wśród ludności żydówskiej panuje 
straszna, tem. bardziej, że. opierała ona 
swój dobrobyt na wsi, a wieś również 
znajduje się w niesłychanie sA 
położeniu. 

Potrzebna jest pomoc. I tutaj proś 
ba nasza do Rządu, by możliwie naj- 
wcześniej rozpoczął na Ziemiach na- 
szych te drobne inwestycje, które w 
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Marszałek Piłsudski wyjechał 
do Warszawy. 

We wtorek późnym wieczorem 
ukończył Pan Marszałek Piłsudski 
swe prace, połączone z przeprowa- 
dzeniem gry wojennej. 

We środę dnia i06 b. m. Pan Mar- 
szałek udał się w towarzystwie p. wo- 
jewody Beczkowicza na dworzee ko- 
lejowy na kilkanaście minut przed od 
jazdem rannego pociągu warszawskie 
go. Na dworcu w pokoju recepeyj- 
nym zgromadzili się celem pożegna- 
nia Pana Marszałka inspektor armii 
gen. Dąb-Biernacki, prezes Sądu Ape- 
lacyjnego p. Wyszyński, gen. Skwar- 
czyński, wieewojewoda Jankowski, 
dyrektor kolei Fałkowski, dowódca 
brygady K. O. P. Kruk-Szuster, do- 
wódea obszaru warownego płk. Ko- 
wałski, komendant miasta ppłk. Błoe- 
ki, naczelnik Wydziału Bezpieczeń- 
stwa Urz. Wojewódzkiego Bruniewski 
starosta grodzki Kowalski, komendat 

policji na m. Wiłno insp. Izydorczyk 
i inni. 

Pan Marszałek odjechał o godz. 
8.55. Zebrana na peronie publiczność 
żegnała odjeżdżającego gromkiemi о- 
krzykami: „Niech żyje*! 

* + -* 

Wi ezasie swego pobytu Pan Marszalek 
Piłsudski złożył wizytę paustes“ wojewodo- 
stwu Beczkowiezom. 

Wok ® 
Przed edjazdem doręczony został Panu 

Marszałkowi Piłsudskiemu album, zawierają- 
cy 35 prześlicznych zdjęć z Pikieliszek, spe- 
cjałnie dla Pana Marszałka wykonanych 
przez prof. Jana Bułhaka. Zdjęcia przedsta- 
wiają dworek w Pikieliszkach i krajobarzy 
z okołlie tej miejscowości. Zdjęcia Panu Mar- 
szałkowi Piłsudskiema bardzo się podobały. 

+ 3 

WARSZAWA, 10. 2. (Pat). W dniu 
10 b. m. o godz. 17 min. 16 pociągiem 
z Wilna powrócił do Warszawy Маг- 
szałek Piłsudski. 

  

"Silne lotnictwo to potęga Państwa! 

- niezmiernie ciężkie. 

skromnych rozmiarach przewiduje 
budżet obecny. Chodzi nam o jak 
najszybsze przerwanie” 
sezonowego, gdyż kraj 'rołniczy łat- 

wiej zniesie bezrobocie w okresie 
żniw i na jesieni niż na przednówku: | 
Zwłaszcza prośba © jak najszybsze 
rozpoczęcie robót koło budowy kolei 
Druja—-Woropajewo, oraz tych in- . 
westycyj, które dzięki Min. Składkow 
skiemu będą mogły w swych koszu- 
rach przeprowadzić władze wojskowe 

A teraz na zakończenie. mówić 
pragnę o sprawach mi najbliższych i 
najlepiej znanych, o sprawach: wsi 
naszej. Położenie wsi też jest. dziś 

Nieurodzaj 0z'- 
min i katastrofalny spadek cen żyw- 
ca, łącznie z zadłużeniem. dokonanem 

na odbudowę, brak wszelkich zarob- 
ków na robotach publicznych lub w 
miastach, niemożność odpływu na !- 
wyżki ludności — pogorszyło w ostat- 
nich miesiącach ten stan niesłycha- 
nie. 

(P. Smoła: Trzeba to porównać z 
płakatami wyborczemi). Myśmy obie- 
cywali równowagę budżetową i sta- 
biłizację waluty i tośmy dotrzymali. 
(P. Smoła: I bardzo wiele innych 
spraw). Ta są zdaniem miojem istot- 
ne przyczyny smutnych zjawisk wznio - 
żonej przestępczości, które na zie- 
miach naszych ostatnio miały miejs- 
śe, 
trzebę zawieszenia nad łudnością gro- 
zy sądów doraźnych, to sądzę, iż. li- 
czba wyroków Śmierci, a, zwłaszcza 
ich wykonanie nie. zawsze może od- 
nieść właściwe skutki. - Pragniemy 
społeczeństwu przypomnieć to nie- 
słychanie ciężkie położenie wsi, i te 
istotne zdaniem naszem PrZYCZYŁY 

przestępczości a skoro Świadomość 
tego stanie się powszechną; to jeżeli 

się nie zmniejszy ilość wyroków 
śmierci, to w każdym razie zwiększy 
się ilość wniosków” sądowych o uła- 
skawienie. 

Jeżeli chodzi o najpilniejsze "ža- 
rządzenie, to "wdzięczni jesteśmy 

Rządowi za powołanie.Komisyj, które 
opracowują wnioski, jak prz jść z po- 
mocą rolnictwu, wyrazić tylko musi- 
„my żal, że zabrakło w, "nich, prze -dstu- 

  

    

    

     

  

   

    

wicieli ziem naszych. "Pro ć musimy: 

tyłkó o pośpiech w pracy, gdyż bis dat 
qui cito dat, a w każdym razie wstrzy- 
mania licytacji przy ciąganiu należ- 

  

ności państw owych zarówno pe 
wych jak i kredytowych. Z zaga '- 
nień przez komisję opracowanych 
ważnem dła nas jest zagadnienie za- 
ległości podatkowych, które muszą 
być odroczone. Tutaj z radością pod- 
kreślić musimy zapowiedź p. Mini- 
stra Spraw Wewnętrznych o komasa- 
cji podatków państwowych i gmin- 
nych. Rolnik, a zwłaszcza drobny, 

nietyłko cierpi od wysokości podat- 
ków, ale i od sposobu ich. ściągani”, 
który często prowadzi do nadużyć wo 

bec których jest hezsilny. 
Jeżeli chodzi o wielką własność tn 

prosimy o zarachowańie na conto za- . 
ległości podatkowych, należności pań 
stwowych za ziemie przejęte na rzecz 
osadnictwa, które BAĆ wypłacone 
nie zostały. 

Witamy również aide Pana 
Ministra Spraw Wewnętrznych o od- 
ciążeniu budżetu naszych gmin czyn- 
nościami poruczonemi, które nieki-- 
dy bez wielkiej konieczności i korzyš- 
ci dla Państwa obciążają nadmiernie 
gminy, świadczenia na rzecz  któ- 
rych są dużym ciężarem dla hfdnoś- 
ci naszej. Podkreślić tu pragnę ko- 
nieczność uregulowania zarówno wy- 
sokości przymusowych składek 0g- 
niowych jak i odszkodowań za pożar” 
gdyż w sprawach tych słuszne intere- 
sy ludności są często pokrzywdzone. 

Jeżeli chódzi o sprawy kredytowe 
to pragniemy: odrzucić stanowczo 
wszelkie myśli o moratorjum, najwaž- 
niejszym naszym postulatem jest «- 
droczenie, a w każdym razie niez- 
mierne ostrożne ściąganie wierzytel- 
ności rządowych. Pozatem konie- 
czne jest obniżenie oprocentowania 
kredytów państwowych, zwłaszcza 
kredytów meljoracyjnych i nawozo- 
wych, konwersja zobowiązań krótko- 
terminowych, a w każdym rażie umo- 
żliwienie zarówno kasom. komunal- 
nym, jak i spółdzielniom stopniowej 

bezrobocia, | 

Jeżeli więe: można zrozumieć po--- 

ich likwidacji. Sądzimy, że w okre- 
sie katastrofalnego spadku zarówno 
cen ziemi jak i inwentarza licytacje 
powinny być ograniczone do poszcze- . 
gólnych wypadków, gdy zachodzą 
bądź jaskrawe niedbalstwo lh zła 
wola. 

Dalej niezmiernie ważnem zagad- 
nieniem jest organizacja zbytu. 

Sądzimy jednak że wyniszczone 
rolnictwo same nie rozwiąże tego za- 
gadnienia potrzebna jest pomoc rzą- 
dowa, zwłaszcza przy budowie rzeź- 
ni i chłodni w Wilnie, która wspól- 

nym wysiłkiem Rządu; miasta i rol- 
nictwa winna być zrealizowana. 

Wreszcie sprawy budowy dróg i : 
przebudowy ustroju. rolnego: Wiemy, 
że budżet na budowę dróg posiada 
niewiele, prawie nie, ale rzucić prag- 
niemy. myśl, by ludność wiejska, zwła 
szcza tak zwane kredyty klęskowe o- - 
raz kredyty na odbudowę, mogła spła 
cać nie w gotówce, lecz w robociźnie, 
którąby zużyto przy budowie dróg 
W ten sposób pozbawiłoby się lud- 
ność nadmiernego ciężaru z jednej 
strony, a z drugiej strony. przyczyniło 
by się do polepszenia naszych dróg, 
tzego kraj nasz tak bardzo wymaga. 

Jeżeli chodzi o przebudowę ustro- -- 
ju rolnego, a więc komasację, parcela- 
cję i meljorację, to wyrażamy nadzie- 
ję, że będą prace dotychczasówe kón- | 
tynuowane, gdyż- ustawa o funduszu, 
obrotowym reformy rolnej stwarza od 

-powiednie możliwości dla p. Ministra 
Reform Rolnych. Prosimy tylko, by 
ściąganie należności na rzecz tego fuń- 
duszu było prowadzone ostrożnie z 
uwzgłędnieniem siły płatniczej ludno- 
ści, wówczas bowiem wierzymy, że 
skutki będą .dobre. Zbytnia zaś ener- 
gja może pociągnąć za sobą wręcz od- 
wrotne wyniki, a oparcie nieomal ca- 
łego budżetu Ministerstwa Reform. Rol 
nych właśnie na tym. funduszu może 
zachęcić czynniki lokalne w: najlep- 
szych inteńcjach do zbyt energicznego 
ściągania. 

Pragnę wreszcie podkreślić, ż że dla 
nas zagadnienie komasacji, to nietyłko - 
zagadnienie gospodarcze—to również 
wielkie zagadnienie polityczno-spol:- 
czne i kulturalne. Przymusowej kolek 
tywizacji z poświęceniem praw jedno- 
stki i zupełnem jej sponićwieraniem 
przeciwstawić pragniemy system go- 
spodarki indywidualnej, wyzwala ją- 
cej jednostkę. z niewoli wspólnoty i 
rozwijającej jej twórczość, gospodarki 
indywidualnej, która jednak jest je- 
dnocześnie zespolona w pewną wyż- 
szą całość w drodze rozwoju na м5 
idei spółdzielczej. 

Sądzimy, że w ten sposób buduje Pań 
stwo Polskie trwałą granicę pomiędzy 
kulturą wschodu a. zachodu. Wierzy- . 
my wreszcie, że przebudowa naszego 
samorządu zostanie zakończona powo- 
łaniem do życia Samorządu Wojewó- 
dzkiego. Wyrażamy również zdziwie- 
nie, że w kraju rolniczym jak nasz 
przemysł, handel i rzemiosło posiada- 
ją swój samorząd w izbach przemysła 
wo-handlowych, i rzemieślniczych, 

brak zaś tego samorządu w rolnietwie 
Pragniemy. by samorząd rolniczy wy- 
posażony w potrzebne środki działa- 
nia powstał z tem jednak zastrzeże- 
niem, że w chwili obecnej nie mógłby 
on pociągnąć.za sobą nowych obcią- 
żeń ludności rolniczej. 

Przemówienie swoje zakończyć 
pragnę stwierdzeniem, że formułując 
potrzeby ziem naszych, powodujemy 
się nietylko naszym własnym intere- 
som, : ale i ogólnym interesom Państ- 
wa Polskiego. Sądzimy, że rozwoju 
gospodarczego i kulturalnego - tych 
ziem wymaga polska racja stanu, wy- 
maga również koncepcja gospodarcza 

- Polski. W okresie kurczenia się ryn- 
ków zagranicznych, szczęśliwemi są 
państwa, i narody które mają swój 
własny rynek wewnętrzny. Polska 
jest w. tem szczęśliwem  położe- 
niu, że posiada olbrzymi. niewv- 
zyskany albo dotychczas mało wy- 
zyskany rynek wewnętrzny. Uaktyw- 
nienie go pozwoli _ przemysłowi 
zachodnich dzielnic  zrekompens :-- 
wać straty na świecie i rozwój swój 
oraz ekspansję zewnętrzną oprzeć na 
jedynej, trwałej podstawie, jaką zaw- 
sze i wszędzie jest własny,. zamożny 
rynek wewnętrzny. (Oklaski na ła- 
wach BB). 

 



КОВ ЗЕВ 

WIADOMOŚCI AKADEMICKIE. 
Swo0im zwyczajem. 

Poza stentorowym głosem pewne- 
go, grubszego brukowca bojowej en- 
decji na naszym gruncie, istnieje od 
niedawna równie brukowy, nieco 
cieńszy—głosik. Wojują w nim: różne 
drobniejsze rybki tegoż O. W. P. (о- 
bozu warcholskiego „palkarstwa), or- 
ganizatorzy różnych (hała) burd i 
twórcy (nała) oszczerstw ulicznych 

W myśl bardzo znanego przysłowia — 
„gdzie konie kują, tam i żaba nogę 
podstawia, z charakte у 1 
dla tego „towarzystwa“ tupetem za- 
brali niedawno głos w sprawie ostat- 
niego przemówienia p. ministra W. 
ВАЛВО 

  

Nie zwrócilibyśmy wcale na ten 
„nie idący pod niebiosy'* głos, uwagi, 
gdyby nie zawarty w nim nowy fałsz 
pod adresem Legjonu Młodych. Je- 
żeli ezynimy to teraz to bynajmniej 
nie w celu polemiki z tem, którą i te 
żamy za — nietylko zbędną, ale i u- 
właczającą każdemu, ktoby się nią 
zajmował. Chodzi nam jednak o przy- 
padkowych czytelników, wspomnia- 
nej inwektywy, ludzi dobrej woii, 
których, niepoinformowanych, zarów 
no co do charakteru danego piśmideł- 
ka, jak i meritum sprawy, może rze- 
czony „głos* wprowadzić w błąd. 
Skarży się tam boleśnie jego autor 
na negliżowanie przez czynniki rzą- 
dowe młodzieży obwiepolskiej, takiej 
„praworządnej“, „czynnika ładu i spo 
koju"”, Jakże nie popierać tego ele- 
mentu, który nas tak „twórczo kom- 
promituje przed całym światem za- 
równo w kraju, jak i na drugiej pół- 
kuli (exemplum — Węgliński) nawet 
swemi wystąpieniami, które często 
wyraźną zdradą nazwać można. 

Ale przecież, mimo wszystko, jest 
owupa naszą chlubą, Jeszcze jednym 
dowodem naszej... samowystarczal- 
ności. Wszak mimo wojny celnej z 
Niemeami, mamy w kraju rodzimy 
hitleryzm. Jakie to rozczulające! Nasz 
własny, krajowego wyrobu, a niemal 
ten sam! Ostatnio pisma znowu do- 

niosły o awanturach antyżydowskich : 
hitlerowców w Berlinie. Kubek w ku- 
bek to samo co rohili pn. Wszechpo- 
lacy w Krakowie, Warszawie, Wiln 
Aż się wierzyć nie cnce 1en zapewnie- 
niom, że nie jeździli na przeszkolenie 
do Berlina w zbożnej pracy pour ie 
roi de Prusse... (Choć dowody kontak 
tu są... Co za dowód tężyzny narodo- 
wej! I jakże tu nie popierać! 

Niemniej jednak, nasze czynniki 

rządzące są innego zdania. Uznają 
„mimo wszystko* ten wyrób krajowy 
za dość podłego gatunku, zaś jego 
„krajowość* za nieco podejrzaną. Co- 
prawda, obecności na „Uroczystej 
Inauguracji* (nie „zebraniu informa- 
cvinem“) Legjonu Młodych „Senjo- 
rów Honorowych  „Legjonu* nie 
można uważać za osobliwe poparcie 
ze strony tychże czynników, chociaż 
osobistości oficjalnych, zarówno z 
pośród przedstawicieli władz cywil- 
nych, jak i wojskowych, jest wśród 
nich sporo. Zupełnie się tego Lesioa 
nie wypiera. Jesteśmy kość z kości, 
krew z krwi z tych którzy na długie 
lata przed Niepodległościa o nią wał- 
czyli. Wiełu z nas samych, nieco star- 
szych udział w tej walce, w ostatnich 
latach niewoli, ma poza sobą. 

A pozatem — przyjdą na nasze 
zebrania i ludzie najpoważniejsi, bo 
my mamy jednakże coś do powiedze- 
nia, czego nie mogą rzec o sobie pp. 
wszechpolacy. Poza paru krzykliwe- 
mi hasłami, na które łapią tylko bez- 
krytyczny, niewyrobiony ideowo, 
tłum, jak „bij Żyda” ete., nie mają 
nic. Żadnej piękniejszej, twórczej my 
śli. Dlatego też elita intelektualna za- 
wsze będzie po naszej stronie. Żadna 
pasja na to nie pomoże. Swoim zwy- 
czajem możecie „tworzyć* nadal in- 
wektywy i fałsze. Nie uratuje was to 
przed niezawodną, wcześniejszą. czy 
późniejszą, automatyczną zresztą, lik 
widacją. 

Mł. 

Nowi defraudanci obwiepolscy. 
"Wyrok sądu koleżeńskiegó Politechniki Warszawskiej. 

Dnia 6 b. m. został ogłoszony wy- 
rok sądu koleżeńskiego Br. Pomocy 
Stud. Politechniki Warsz. na człon- 
ków zarządu tejże Br. Pomocy, j. w. 
złożonego z przedstawicieli t. zw. Mło 
dzieży Wszechpolskiej, względnie ob- 
wiepolskiej, co na jedno wychodzi. 
Podajemy za ,„Dniem Polskim* szcze- 
góły tej nowej ponurej afery, z licz- 
nego ich zastraszającego szeregu, któ- 
rym „szczycą się" pupilę t. zw. „obo- 
zu narodowego” na terenie Wszych 
uczelni. - 

„Przy natłoczenej sali przewodniezący p. 
Hirszbandt odczytał motywy wyroku. Wiee- 
skarbnika Kazimierza Sobikowskiego uzna- 
no winnym defraudaecyj na sumę kiłkuna-. 
stu tysięcy złotych, fałszerstwa podpisów w 
ksłęgaeh, udzielania bezprawnie pożyczek i 
nieprowadzenia ksiąg. Głównemu skarbniko- 
wl Januszowi Modlińskiemu przypisuje słę 
winę  ukryeta przestępstw, popełnionych 
przez Sobikewskiego, zaciągania prywatnych 
pożyczek oraz niedbalstwa w prowadzeniu 
ksląg. Surowo eceniono działałność członka 
Komisji Rewizyjnej, Jerzego Sielskiego, któ- 
ry dopuścił się świadomego naklaniania do 
defraudacyj oraz korzystał z nieh. Czwarte- 
go oskarżonego, Jerzego Ostera, uznano 
winnym udzielania prywatnych pożyczek 1 
bezprawnego przelania pieniędzy z jednej 
kasy Towarzystwa do druglej. 

Ze wzgłędu na motywy Sąd Koleżeński 
postanowił: Sobikowskiego usunąć z Bratniej 
Pom. wykluczyć ze stosunków towarzyskich, 
zwrócić się @0 senatu z prośbą o relegację 
i oddać sprawę do sądu państwowego; Mod- 
tlńskiego i Sielskiego postanowione usunąć 
u Towarzystwa, a tego ostatniego wykluczyć 
cd stosunków towarzyskich. Co do Ostera, 
sąd zastosował najniższy wymiar kary, t. |. 
kołeżeńskie upomnienie. 

Sąd przychylił się do wniosku oskarży- 
eiela o przysądzenie Bratniej Pomocy soli- 
darnie od Sobikowskiego, Sielskiego I Mod- 
lińskiego sumę około 20 tys. zł. oraz pobrać 
kaucję po 500 zł. dła pokrycia ewentualnych 

dalszych strat, jakie mogą być jeszeze ujaw- 
nione. 

® Od wyroku Sądu Koleżeńskiego strony 
megą się odwołać do Senatu Akademickiego, 
Oskarżyeiel p. Markowski zgłosił natych- 
miast apełację*, 

Tyle „Dzień Polski*. Sprawa ta 

obfituje w nader pikantne szczególiki, 
zapełniając sporo miejsca na szpal: 
tach „I. K. C.“ od dłuższego czasu. 
Dowiadujemy się stamtąd m. in., že 
roztrwonione tysiące poszły na -prze- 
różnego rodzaju hułanki, przyczem 
taki p. Sobikowski umiał po 150 zł. 
dziennie wydawać na pewną swoją 
flammę, tancerkę kabaretową. 

Niewymownie smutna 
Zdawałoby Się, że my, młodzież bar- 
dziej państwowo i obywatelsko na- 
stawiona mamy tu niewiele powodu 
do smutku. Przecież taki fakt, to je- 
szcze jeden nasz argument w walce 
z obozem, który uważamy za tak szko 
dliwy i destrukcyjny dla całego życia 
młodzieży akademickiej, argument 
szczególnie «ważki wobec zbliżającego 
się terminu wyborów do Br. Pomocy. 
A jednak patrzymy na to z najgłębszą 
troską, jako rzucające cień na mło- 
dzież akademicką w oczach całego 
społeczeństwa, a pozatem jest w same j 
rzeczy groźnym. objawem, wobec swc- 
go epidemicznego charakteru. Nie- 
bezpieczeństwo jego polega na tem, 
że powstał on w środowisku, dema- 
gogją swoją zdobywającem niepropor 
cjonalnie do swej wartości duży 
wpływ na pewne niewyrobione jesz- 
cze elementy młodzieży akademickiej 
i zagrażającem tem samem bardzo 

BeOZNJĘ jej zdrowiu moralnem. 
6. z. kl. 

  

Łydeczki się trzęsą... 
Miło było broić pp. z owupy w 

minionym listopadzie... Tu główka, 
tam szybka... Spiski, konspiracje... 
Ojczulkom niebardzo się do tego 
kwapiło za miłego ich pamięci „taty”. 
Bo to nieładnie („władza od Boga") 
i niebezpiecznie. Można było wypad- 
kiem na Pawiak, albo i zgoła Kam- 
czatkę się dostać. „Od tego są te — 
Żydy, masony*... Owszem, kwiatusz- 
ki pod kopyta małych, kosmatych ru- 
maków, cuchnących dziegciem „ba- 
gadyrów*. Narodowo i patrjotycznie.. 

Ale dziś „wszystko można, Bło- 
gosławieństwo, pałkę w garść synkom 
i na ulicę... Conajwyżej przesiedzą się 
w komisarjacie, protokół jeden, dru- 
gi i basta. Ani Sybiru, ani nawet cy- 
tadeli. Brześć? Hi — dobrze dla za- 
granicy. Żeby zaś udało się lepiej. 
trzeba pocichutku skrycie... Tajne ze- 
brania i niczem „oni“, za „taty“ z nad 
Newy i Moskwy. Tu się dopiero moż- 
ne serdecznie, wśród „swoich wy- 
gadać. Spojrzysz na prawo, spojrzysz 
na lewo — same „mieczyki“! Až ser- 
ce rošnie. Huzia na „sanację“. 

Ba — cóż, kiedy najserdeczniej- 
szym nie można zaufać. Nawet i taki 
nie wytrzymał. „Honor* nie honor, 
nic nie pomogło. Sam najprawszy 
obwiepol, z mieczykiem (a jakżej 
przyszedł i wygadał. Właśnie temn 
„9. Z. KL* Nie to co było w „jedno- 

dniówkach*, nieco więcej... Pierwszo- 
rzędna sensacja dziennikarska. 

Ale chłopcy obwiepolscy się zde- 
nerwowali. „Donos! Donos! Co władze 
rektorskie powiedzą*! Właśnie! Ły- 
deczki drżą... Miłe złego... lecz nie- 
przyjemnie gdy to na szerokie forum 
wyłazi. Nie chodzi o „władze rektor- 
skie, które z pewnością już na dłu- 
go przed naszym artykułem wiedzia- 
ły 6 tych hecach błaszanego mieczy- 
ka. Niech jednak i szerszy ogół wie 
co sądzić o towarzystwie z pod tego 
znaku. 

Jakowaś odważnie niepodpisana 
owupka strzela imputacją „donosu 
z za płota. Atak histerycznej pasji ze 
strachu. Może też i inne konsekwen- 
cje... De fetoribus non disputndum . 
wszakże... 

Co się tyczy jeszcze innych „kon- 
sekwencyj”, to te, należy. się spodzie- 
wać — przyjdą, przyjdą. Nie tylko ze 
strony władz rektorskich, ale i proku- 
rautry... 

S. Z. KI. 

ŻE PRZYBYŁ (YBYŁ DO WILNA. WILNA fi 
i rozpoczął przyjęcia chorych 

| Prof. dr D. Krzyżanowski Ż 

$ 

(CHOROBY WEWNĘTRZNE) 
w godz. 12— | i 4—7 codziennie 

prócz dni świątecznych 

Wileńska 28 m. 9 teł. 700 
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sprawa. 

2. Powszechna Wystawa 
Akademicka. 

W niedzielę dnia 21 lutego b. r odbędzie 
Się uroczystość poświęcenia domu akademic. 
kiego na Górze Boufałłowej oraz otwarcie 
wystawy akademickiej. 

Poza wykresami, iłustrującemi nasze, wi- 
leńskie życie samopomocowe, naukowe i or- 
ganizacyjne, zdołano zgromadzić szereg cie- 
kawych eksponatów przedstawiających dane, 
dotyczące studjów na uniwersytetach  pol- 
skich, — pomocy słarszego społeczeństwa 
młodzieży akademickiej, — wydawnictwa 
skryptów, — prasy akademickiej i t. d: 

Koła Wydziału Sztuk Pięknych przygoto- 
wują wystawę malarską i grafiki. 

Reprezentowany będzie również dział fo- 
tografji artystycznej. 

Obok Bratniej Pomocy udział w wysta- 
wie bierze — szereg kół naukowych, Klub 
Włóczęgów, „„Vilnensia” 1 Bratnia Pomoc 
Wyższej Szkoły Słuchaczy Instytutu Nauko- 
wo-Badawczego Europy Wschodniej. — 
Spodziewany jest akces innych organizacyj 
akademickich. 

  

3. Zebranie w Legjonie Młodych. 
Na zebraniu w dniu 7 b. m. kol. St. Jęd- 

rykowski wygłosił correferat do artykułu 
kol. Dembińskiego p. t. „Podnosimy kurty- 
nę“ (Zagary Nr. 6). 

Poruszając zagadnienie realizacji państ- 
wa zorganizowanej pracy, referent rzucił sze 
reg oryginalnych koncepcyj. Kwestja regu- 
lacji produkcji, komsumcji i organizacji wy 
miany dóbr przy pomocy oparatu spółdziel- 
czego, próblem zdobycia gospodarczego no- 
wego państwa, zagadnienie struktury rołnej, 
stosunek przyszłego państwa do innych 
kompleksów państwowych, sprawa t. zw: ego 
izmu państwowego — oto ważniejsze punkty 
wokoło których obracała się żywa i duża 
rzeczowością cechowana dyskusja, jaka się 
wywiązała po referacie. 

Zebranie zaszczycił swą 
starosta grodzki Kowalski. 

Obecni również byli członkowie Kom. 
Gł. L. M. z Warszawy. 

  

  

obecnością p. 

4. „Mam lat 26%. 

Ubiegły czwartek akademicki wypełniła 
dyskusja o sztuce Istyana Minali „Mama lat 
2657 

Aktualnosė i znaczny ciężar gatukowy po 
ruszonych w niej zagadnień i świeże w swej 
pomysłowej óryginalności koncepcje reali- 
zatorów sprawiły, że słuchało się bardzo 

ciekawej wymiany zdań w dyskusji, 
Ustalony następujące tezy: 

1. Dramat Mihali jest dramatem niezdoł- 
nego do walki z istniejącym ždegenerowa- 
nym ustrojem pokołenia młodej: inteligencji. 

2. Jest wyrazem buntu pewnej grupy ar- 
tystów przeciwko sklerozie dzisiejszych kon- 
cepcyj artystycznych. 

3. Formizm tej -sżtuki jest zjawiskiem 
wtórnem; dziełem rąk realizatorów, a nie 

autora. 
Czwartek zagaił kol. Jerzy Zagórski. 

5. „Spór o małżeństwo* w Ognisku 
Akademiekiem. 

Temu tematowi poświęcono dz 
czwartćk akademicki. — Referat wygłoś 
Wojtkiewicz. Po referacie dyskusja. 

      

T Organizacyjne. 
w niedzielę dnia 14 b. m. o godz.. 17. od-. 

Młodych, będzie się zebranie w Legjonie 
(Królewska 5 m. 10). Na porządku dziennym 
dyskusja na tematy ideowo-społeczne. | 

Zebranie Sekcji Prasowej L. M. odbędzie 
się we wtorek dnia 16 b. m. o godz. 20.w 
lokalu Legjonu. : 

Obecność członków Sekcji konieczna. 
6. W! niedzielę dnia 1 b. m. odbyło isę 

zebranie organizacyjne L. M. słuchaczy In- 
stytutu Nauk Handlowo-Gospodarczych w. 
Wilnie. Przemówienia powitalne wygłosili 
z ramienia Legjonu kol. Kazimierz Bieliń- 
ski, podkreślając specjalne zadanie młodzie- 
ży handlowej w przekształcaniu ustroju g0- 
spodarczego, dyr. Widawski, oraz w imieniu 
senjorów kpt. Topór WĄąsowski, oraz przy- 
były świeżo komendant główny „Legjonu 
Młodych kol. Edmund Grudziński. Około 40 
członków — założyciełi nowej organizacji 
złożyło ślubowanie członkowskie, poczem zo 
stał wybrany komendantem kola kol. Win- 
centy Janusz. Młoda organizacja przystępu- 
je do pracy od PA z I rozpędem 

Towarzyskie, 
W' poniedziałek dnia 8 b. m. 

w Wilnie w kościełe św. Anny ślub kol. Ha- 
liny Sokołowówny, sekretarza „Legjonu* wi- 
leńskiego z komendantem głównym „Legjo- 
nu* koł. Edmundem. Grudzińskim. Młodej 
parze iegjonowej składamy serdeczne życze- 
nia. 
    

Wiino ujrzy I usłyszy 
najweselszy dźwięk. połski 

Pogorzelska, Dymsza, 
Krukowski, Walter. 

  

Kard. Koki u Ojca Św. 
RZYM, 10. 2. (Pat). Ojciec Święt y 

przyjął w dniu 10 b. m. na prywatr 
audjencji ks. kardynała Kakows 
go. 

    

Zgon Wallace'a. 
HOLLYWOOD, 10. 2. (Pat). Zmasł 

tu, przeżywszy lat 56, znany pisarz 
Edgar Wallace. 

Р   

LONDYN. 10. Ii. (Pat). Wielkie wraženie 
wywołała tu wiadomość © nagiej śmierci pi- 
szrza angielskiego Edgara Walłacea, który 
zmarł po 3-dniowej chorobie na podwójne 
zapałenie płuc. Wallace był niezmiernie po- 
pułarny ostatnio w Lcndynie. Rozpoczął on 
Swą karjerę jako uliczny sprzedawea gazet. 
Swietną swą karjerę pisarską rozpoczął Wal 
lace w roku 1902, w czasie wojny boerskiej, 
jako korespondent wojenny agencji Reutera. 
Wallace był dziennikarzem, powieściopisa- 
rzem, dramaturgiem oraz sprawozdawcą fil- 
mowym i wyścigowym. Jego dorobek lite- 
raeki stanowi 150 powieści, 12 sziuk teaf< 
ralnych, przeszło 300 noweł, nie licząc wieł- 
kiej ilości artykułów i sprawezdań w pra- 
sie. Dochody Wallace'a wynosiły w ciągu о- 
statnich 10 lat około 40 tysięcy funtów rocz 
nie. Był on wybitnym członkiem partji Ii- 
berałnej i należał do grupy zwolenników 
Lloyd George'a. W czasie ostatnich wybo- 
órw kandydował on do pariamentu, lecz nie 
został wybrany. 

  

odbył się 
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Generalna debata w Genewie. 
Przemówienie min. Grandi'ego. 

GENEWA. 10. II. (Pat). Konferencja roz- 
brojeniowa prowadziła w dniu 10 b. m. w 
dalszym ciągu generalną debatę. Pierwszy 
zabrał głos minister spraw  zagranieznych 
Italji Grandi. 

Rozbudowa międzynarodowej sprawiedłi- 
wości — oświadczył minister — musi być 
zapewniona przez odpowiednie wyrzeczenie 
się używania środków gwałtu. Celem naszym 
jest wzmocnienie sprawiedliwości, a nie u- 
zasadnienie gwałtu. Stanowisko Włoch w 
dziedzinie rozbrojenia jest następujące: rów 
ność praw dla wszystkich państw oraz spra 
wiedliwe ustalenie na najniższym poziomie 

sity zbrojnej. Włochy gotowe są przyjąć or 
ganiezny plan  jukościowego ograniczenia 
zbrojeń, które obejmować będzie następują- 
ce punkty: jednoczesne zniesienie okrętów 
linjowych i łodzi podwodnych, okrętów, baz 
dla samołotów, ciężkiej „artylerji wszelkiego 
rodzaju, wszelkich typów tanków, statków 
powietrznych używanych do. bombardowa- 
nia, środków napastniczych do prowadzenia 
wojny chemieznej i bakterjologiczneį, wresz 
„cie rewizja reguł wojennych, mająca na celu 
zapewnienie całkowitej i skutecznej ochro- 
ny ludności cywilnej. 

Oświadczenie delegata japońskiego. 
GENEWA. 10. II. (Pat). Po ministrze 

Grandim zabrał głos delegat japoński Mat- 
sudaira, który oświadczył, że pomimo po- 
żałowania godnej sytuacj! na Dalekim Wscho 
dzie Japonja pragnie zajmować się sprawą 
rozbrojenia i przysłała delegatów, aby współ 
pracowali nad ograniczeniem i faktycznem 
zmniejszeniem zbrojeń. Z naciskiem podkreś 
lił reprezentant Japonji współzależność roz- 
brojenia i bezpieczeństwa, wskazując, że 

bezpieczeństwo zależy od specjalnych wa- 
runków geograficznych, politycznych i gos- 
podarczych kraju oraz od siły i polityki 
państw sąsiednich. Dzieło rozbrojenia nie 
może być traktowane osobno. Musi eno iść 
w parze z ogólną poprawą stosunków mię- 
dzynarodowych. 

W czwartek przemawiać będzie między 
inuymi dełegat sowiecki Litwinow. 

Tezy polskie rozbrojenia. 
Przemówienie min. Zaleskiego. 

GENĘWA, 190. 2. (Pat). Na šrodo- 
wem posiedzeniu konferencji rozbro- 
jeniowej wygłosił przemówienie p. 
minister Zaleski, Pan minister na 
wstępie podkreślił znaczenie konfe- 
rencji i oświadczył, że ze względu na 
swe tradycje historyczne i swe poło- 

„żenie geograficzne, przy zbiegu tak 
licznych szlaków inwazji Polska ze 

specjałnem . zainteresowaniem musi 
śledzić sprawy, które figurują na po- 
rządku dziennym konfereneji. To też 
z prawdziwem zadowoleniem powita- 
liśmy wniesienie na porządek dzienny 
propozycyj francuskich, zmierzają- 
cych do wyposażenia Łigi Narodów 
w realną władzę wykonawczą. 

Projekt konwencji, przedstawio- 
ny nam przez Ligę Narodów, niewat- 
pliwie nie jest doskonały, ałe jest to 
pierwsza próba о niezaprzeczalnej 
wartości, zdaniem naszem i w intere- 
sie samej konferencji koniecznem by- 
łoby, by projekt ten stanowił główną 
podstawę naszych dyskusyj. Projekt 
ten, który nakłada na kontrahentów” 
poważne ofiary, oparty jest o zasady 
słuszne. Nasze przychyłne stanowi- 
sko wobec zasad, stanowiących pod- 
stawę projektu konwencji, nie zwał. 
nia nas od obowiązku stormułowa- 
nia w czasie prac komisyj techniez- 
nych wszystkich pożytecznych suge- 
styj, zmierzających do uzupełnienia 
pewnych postańowień: konwencji. 

Aby wymienić tylko luki szczegó!- 
nie jaskrawe, ubołewamy, iż nie uw- 
zględniono potencjału wojennego. 
Okoliczność ta stawia kraje rolnicze, 
albo takie kraje, których przemysł 
nie jest w stanie w razie kónfliktu 
międzynarodowego zapewnić im do- 
statecznej niezależności, w syfuacii 
wyraźnej niższości. Nie trzeba też 

zapominać o konieczności przestrze- 
gania, by postanowienia konwencji 
nie mogły być pozbawione części zna- 
czenia ze wzgiędu na ewentualność 
readoptacji systemów organizacji woj 
skowej. Dla kraju napadniętego jest 
rzeczą obojętną, czy został zaatako- 
wany przez samochody pancerne i Sa. 
moioty, należące do wojsk regular- 
nych formacyj zorganizowanych woj- 
skowo w sensie przewidywań konwen 
cji, ezy też samochody pancerne i sa- 
moloty, należące do formacyj, którc 
wymykają się z pod niedość dokład- 
nych postanowień konwencji. 

Najważniejszą sprawą, która bę- 
dzie jednym z głównych przedmiotów 
naszej dyskusji, będzie sprawa biud- 
żetowa. Coraz bardziej utwierdza się 
przekonanie, iż  przedewszystkiem 
budżety dają najdokładniejszy obraz 
stopnia uzbrojenia poszczególnych 
krajów. Głobalne ograniczenie wydat- 
ków na siły zbrojne óraz na formacje 
zorganizowane wojskowo w najszei- 
szem tego słowa znaczeniu stanowią 
jedyne skuteczne ograniczenie wysii- 
ków w dziedzinie uzbrojenia. Cała ta 
dziedzina musi być dokładnie zbada: 
na przez konferencję. Jest tu wiele- 
spraw niezałatwionych, n. p. ustalenie 
słusznego stosunku pomiędzy wydat- 
kami krajów, które wypracowują nie- 
przerwanie i ciągle organizują system 
obrony narodowej, krajów, których 
wszystkie terytorja nie uległy znisz- 
czeniu łub obcemu najazdowi, a wy- 
watkami krajów, które musiały stwo- 
rzyć z niczege swój system obrony 
narodowej i to w okresie najcięższego 
kryzysu gospodarczego jaki przeżywa 
ludzkość. 

W dwóch dziedzinach należy prze- 
dewszystkiem szukać rozwiązań w 

dziedzinie prewencji i w dziedzinie 
represyj oraz wzajemnej pomocy. 
Dziedzina preweneji została dotąd za- 
ledwie zaznaczona w prawie między- 
narodowem. ' Ostatnie Zgromadzenie 
Ligi Narodów: opracowało konwencję, 
zresztą bardzo niekompłetną. Jest io 
za mało. W tej dziedzinie nie można 
nie ruszać się z miejsca, Dopóki be- 
dzie możliwe nadużywanie w stosun- 
kach międzynarodowych dobrej we- 
li lub -poiajemne przygotowywanie 
pogwałcenia traktatów, dopóły nie 
można żądać od narodów, aby zau!:- 
ły poprostu dobrej wołi. Uwaga świa- 
ta i całej opinji publicznej winna sie 
zwrócić na przygotowania do wojny 
w całej ich rozciągłości, przygotowa- 
nia do agresji przemysłowej, przygo- 
towania do agresji powietrznej i t. d. 
Polska poprze gorąco wszystkie pro- 
jekty, zmierzające do tego, by narody 
o złej woli cofnęły się przed zaryzy- 
kowaniem napaści. 

Do dziedziny prewencji w najszer- 
szem tego siowa znaczeniu należy 
właśnie propozycja polska, dotycząca 
rozbrojenia moralnego. Czcigodny 
przedstawiciel Stanów Zjednoczonych 
oświadczył nam wczoraj.z naciskiem, 
że najlepsza -gwaraneja bezpieeże 1- 
stwa połega na dobrej woli sąsiad ' 
Ta. słuszna myśl iyspirowała w dużej 
mierze naszą propozycję.- Rząd polski 
w dziedzinie rozbrojenia moralnego 
będzie miał zaszczyt złożyć w najbłiż 
szym czasie do prezydjum, konteren- 
cji konkretne propozycje. 

Konferencja zbiera się w ciężkiej 
chwili kryzysu gospodarczego, kryzy- 
su finansowego, poważnych kompli- 
kacyj politycznych, a ponad tem wszy 
stkiem atmosfera zatruta nieufnością 
zdaje się uniemożliwiać przezwycię- 
żenie trudności, które mnożą się przed 
nami, 'a których znaczenia nie można 
lekceważyć, jeżełi nie uzdrowimy mę 
dzynarodowej atmosfery moralnej. 
Międzynarodowy kryzys zautania nie 
może być uważany za nieuniknioną 
konsekwencję kryzysu gospodarcze- 
go. Przeciwnie — jest to raczej jedna 
z głównych przyczyn. Nie można po- 
minąć milczeniem wystąpień pew- 
nych elementów, które pragnęłyby, 
korzystać z niepokoju, zrealizować 
swe egoistyczne cełe. Jeżeli rządy po- 
zostaną bierne, fala nienawiści i nie- 
ufności uniesie to wszystko, €0 z ta- 
kim trudem zostało wzniestone po 
powstaniu „Ligi Narodów. 

"Polska gotowa jest przyłączyć się 
do każdej metody, aby dojść do eelu, 
jakim jest zapewnienie dzieła koope- 
racji międzynarodowej, szczerej, ło- 
jalnej i kompletnej współpracy wszy- 
stkich krajów, bez ukrytych myśli i 
egoistycznych cełów. Tyłko przez 
zharmonizowanie interesów poszcza- 
gólnych państw z najwyższym inte- 
resem pokoju, dokonamy pożyteczne- 
go i trwałego dzieła. 

  

e 

Konflikt niemiecko - litewski. 
Skarga niemiecka nie będzie teraz rozpatrywana. 

RYGA, 10. 2. (Pat). Donoszą z Ko- 
wna, że minister spraw zagranicznych 
Litwy z powodu choroby nadal nie 
opuszcza łóżka i wobec tego nie mo- 
że udać się do Genewy, by wziąć u- 
dział w posiedzeniu Rady -Ligi, która 
ma rozpatrywać skargę niemiecką, 

spowodowaną ostatniemi zajściami w 
Kłajpedzie. Rozpatrzenie tej sprawy 
bez udziału przedstawiciela Litwy jest 

niedopuszczalne; wobec czego, według 
opinji litewskiej, sprawa będzie odro- 
czona na czas późniejszy. 

Niemcy przynagiają. 

BERLIN, 10. 2. (Pat). Prasa nie- 
miecka donosi, że o ile rząd litewski 
nie zamianuje oficjalnego pełnomoc- 
nika z grona delegacji litewskiej, io 
przedstawiciel Niemiec zażąda rozpa- 
trzenia sprawy Kłajpedy pomimo nie- 
obecności pełnomocnika litewskiego. 

BERLIN, 10. 2. (Pat). Odpowiedź 
rządu litewskiego, przesłana sekreta- 

rzowi geńeralnemu Ligi: Narodów, w 
sprawie zajść w Kłajpedzie atakowa- 
na jest w Niemczech jako próba od 
włeczenia sprawy. Rząd niemiecki- - 
oświadczają tutejsze koła — w żad- 
nym. wypadku nie zgodzi się na pro- 
ponowany przez Zauniusa termin 23 
lutego dla rozpatrzenia przez Radę 
sprawy kłajpedzkiej. 

Nowe demarche w Sprawie kłajpedzkiej. 
GENEWA, 10. 2. (Pat). Podsekre- 

tarz stanu w niemieckiem minister 
stwie spraw zagranicznych von Bue- 
low uczynił w dniu 10 b. m. po po- 
łudniu nowe demarche w sekretarja- 
cie generaimym Ligi w sprawie kłaj- 
pedzkiej, żądając ponownie natych- 
miastowego rozpatrzenia jej przez Ra- 
dę. Buełow sprzeciwiał się, by Radu 

czekała na przyjazd Zauniusa, który 
oświadczył, że chce osobiście repre- 
zentować Litwę, ale że może przvie- 

chać do Genewy dopiero 23 luteg::. 
Buelow, jas >; emu, —--.5-m., by Rada 
zebrała się dla rozpatrzenia tej spra 
wy ńajpóźniej w piątek, ewentualn » 
nawet bez udziału reprezentanta Lit- 
wy. W tym ostatnim wypadku Rada 

  

Memorjał Senatu Uniwersytetu 
Krakowskiego 

tamatem ostrej dyskusji w Komisji Oświatowej. 
(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Na dzisiejszem posiedzeniu Komisji O- 
światowej Sejmu, wywiązała się dyskusja w 
związku z memorjałem opracowanym przez 
Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego, doty- 
czącym projektu ustawy © ustroju szkołnict- 
wa, która to dyskusja przybrała formy batr- 
dzo ostre. Poseł Dąbrowski z Klubu Narede 
wego zabrał głos w imieniu wszystkich kla- 
bów opozycyjnych; wyraził protest przeciw- 
ko wystąpieniu posła Szyszko z Klubu BB 

WR, na poprzedniem posiedzeniu Komisji, 
Oświatowej. Poseł Szyszko bowiem miał naz 
wać memorjał uniwersytetu / krakowskiego 
nieprzyzwoltem wystąpieniem. 

Przewodnicząca Komisji p. Jaworska 
stwierdziła kategorycznie że nieprawdą jest, 
jakoby poseł Szyszko nazwać miał nieprzy- 
zwoitością memorjał Uniwersytetu Krakow- 
skiego, w sprawie ustroju szkolnictwa, na- 
tomiast poseł Szyszko określił mianem nie 
przyzwoitem zakaz Senatu Uniwersytetu Kra 
kowskiego wzlęcia udziału w zjeździe profe- 
sorów, który się odbył w niedziełę w War- 

szawie. Jaskrawość tego nietaktu potęguje 
jeszeze ta okoliczność, iż w obradach brał 
udział Minister Wyz. Relig. i Ošw. Publ. 

Poseł Szyszko złożył oświadczenie, w 
którem Stwierdził, że użyte przez niego о- 

kreślenie o nieprzyzwoitem stanowisku Se- 
* natuJagiellońskiego odnosiło się tylko do 
zakazu brania udziału przez profesorów w 
źjeździe niedzielnym, jakkolwiek  zaprosze- 
nie wyraźnie stwierdziło, że w zebraniu, ma- 
jącem omawiać projekt © ustroju szkoł 
nietwa, uczestniczyć będzie minister Jędrze 
jewiez. Wreszcie poseł Szyszko dał wyraz 
przekonaniu, iż takiego lekceważenia przed- 
stawiciela: władz oświatowych sie było na- 
wet za czasów zaborczych. 

Wnosić można, to. dodajemy Od siebie, 
że stanowisko zajęte przez Senat Uniwersy- 
tetu Krakowskiego nosi wyraźnie charakter 
polityczny i zawiera tendencje opozycyjne 
pod płaszczykiem rzekomej troski o dobro 
szkoły polskiej. 

ograniczyłaby się niewątpliwie do wy: 
słuchania M punktu wi- 
dzenia. 

Surmy bojowe. 
BERLIN. 10. II. (Pat). Związek byłych 

„ezłonków niemicekieh wojskowych formacyż 
bałtyckich zwrócił się do rządu z apełem, 
w którym domaga się natychmiastowego zer 
wania stosunków dypłomatycznych z Litwą 
i zorganizowania uzbrojonej straży na gra- 
nicy okręgu kłajpedzkiego. Odezwa stwier- 
dza dalej, że tysiące staryeh, wypróbowanych 
wojowników gotowe są' stanąć znowu na 
straży wschodniej rubieży i ehętnie oddać 
krew 1 Życie za stracone obszary nlemiee- 
kiego Wschodu, za jego rdzennie niemiee- 
kich mieszkańców. 

1500 szaulisów wysłano 
do Kłajpedy. 

Z pogranicza donoszą, iż w osłatnieh 
dniach z pogranicznych powiatów Litwy 
śelągnięto około 1500 szaullsów, których spe 
ejalnemi pociągami edwieziono do Kowna, 
zaś Btamtąd do Kłajpedy. Szaulisi wezmą 
udział w projektowanej wiełkiej demonstra- 
ejl przeciwko Niemcom, która ma nastąpić 
w dniu 14 b. m. 

Przygotowania do manl- 
festacy|. 

BERLIN. 10, II. (Pat). Z Kłajpedy dono- 
Szą © przygotowaniach organizacji Młodyek 
Strzelców litewskich do manitestaeyj, zape- 
wiedzianej na dzień 11 łutego. Do dyspo- 

zyeji szaulisów ma być oddany umyślny pa 
ciąg z Kowna do Kłajpedy. 

Li ii S] 

Skutki mrozėw. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Wskutek dwudniowych siłnych mrozów, 
jakie panują w Połsce, szczególnie w obrę- 
bie dyrekcyj kolejowych radomskiej gdzie 
dn. 10 b. m. notowano — 23 st., twowskiej 
— 21, oraz wileńskiej — 20, na stacjach ko- 
lejowych utrudnione były prace przetoko- 
we. Niektóre pociągi przychodziły z opóź- 
nieniem. 

Otwarcie wystawy palestyń- 
skiej w Warszawie. 

W: dniu 7 b. m. odbyło się w lokalu Pol- 
sko-Palestyńskiej Izby Handlowej uroczyste 
otwarcie stałej wystawy wzorów produktów 
palestyńskich. Prezes Polsko - Palestyńskiej 
Izby Handlowej p. Leon Lewite, wygłosił 
obszerne przemówienie, w którem zwrócił u- 
wagę na pojemność rynku palstyńskiego dla 
importu i tranzytu oraz ma fakt, iż więk- 
szość kupców palestyńsknch pochodzi z Pol- 
ski co —. zdaniem mówcy — zgóry określa 
doniosłą rolę Palestyny dla szerzenia wyro- 
bów polskich na Bliskim Wschodzie. Wysta- 
wa ma na celu dalszy rozwój stosunków 
handlowych między Polską a Palestyną i po- 
siada odpowiednik w postaci analogicznej 
wystawy wzorów PER w Tel-Awiwie.
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Karabin maszynowy i granaty 
przecinają drogę zbiegom z Rosji Sowieckiej. 

Na terenie odcinka granicznego Miehnic- 
więze w noey z dnia 8 па 9 b. m. rozegrał 
<ię następujący wypadek. Z- Rosji do Polski 
uciekła grupa Gsobników. Gdy zbiegowie 
byli tuż nad granicą, straż sowiecka zsuwa- 
Żyła ieh i zaczęła ostrzeliwać z karabinu 

maszynowego, oraz rzucono 5 granatów rę- 
eznych. Zabici został dwaj włoścłanie i stu- 
dent uniwersytetu mińskiego Popow Bazyli 
łat 23. Kelego jego Michał Gryncow wraz 
z trzema włościanami przedostał się na teren 
Polski. 

  

Nowy Pahost. 
Poświęcenie remizy strażackiej. 

Q godz. 3 po południu 17 stycznia w asy- 
ście licznie zgron › 1 gości i miejsco- 
wej straży ogniowej, miejscowy ksiądz pro- 
haszcz dokonał po ia nowego lokalu 
poczem zebrani zaj miejsca przy stołach, 
gdzie spożyto wsyp y obiad. W czasie obi 
du obecni zókierali głos: w sprawie powsta- 

nia: nowego zenia dła miej 
Scėwego społeczeństwu or wznoszono to- 

asty na cześć obecnego prezesa miejscowej 
straży ogniówej, przodowniku P. P. Juljana 
Karłowicza, który pr 
imczolny wysiłek potrafił w 
śmach wybudować. fstotnie syn zie 
wej, swym uporem nas wszystkich zadziwił, 

$dyż nie mając na to żadnych środków, je- 
dynie przez zorganizowanie miejscowego spo 
leczeństwa wybudował murowaną remizę, 
którejby się żadne”miasto powiatowe nie po- 
wstydziło, a którs będzie służyła nietylko 
jako remiza, lecz i jako dom ludowy. Jedno- 

Śnie składamy tą droga szczere podzięko- 

     
    

      

   

   

  

    

       

    

    

    

   

    

   

wanie dyr. budówy kołeś Druja — Woropa- 
Jėwo p. inž. Kohnowi Zygmuntowi, który 
Przez hojną ofiarę pi dopomógł w 
budowaniu gmachu, ‹ ystkim tym 
©bywatelom, którzy swą pracą lub ofiarą 
pomagali przy budowie. J. K. 

Kuprianiszki. 
Zebranie rodzicielskie. 

_ MW dniu 7-go b. m. w szkole powsz. NE. 
32 m. Wilna w Kuprjaniszkach odbyło sie 

rodzicielskie. Na zebraniu tem 
między innemi postanowiono , zwrócić się 
do. Magistratu z prośbą o jakie takie ure- 
gulowanie dróg w rejonie tejże szkoły. O- 

cny bowiem stan dróg jest bardzo opłaka- 

ny j utrudnia, a b. często nawet uniemożli- 
wia dzieciom dostęp do szkoły. = Uregulo- 
Wania zaś bezzwłocznego wymaga w jed- 

zebranie 

nem miejscu droga na Mienkańce i Niemież 
(dla stu blisko dzieci), przeprowadzić zaś 
należy drogę od szkoły do traktu lidzkiego 
(po ewentualnem skasowaniu nawet innych 

‚ z Równego Pola, No- 
i Podkopco- 

  

   

    ‚ а podczas roztopów 
liczbie też blisko 100. 

Święciany. 
Samobójstwo nauczyciela 

powszechnej. 

      

Ze Święełan donoszą, iż w dnin wezoraj- 
Szym kierownik szkoły powszechnej we 

gm. twereckiej Józet Godowiez 
załem z rewołweru w skroń 0- 

debrał sobie życie. Denat pozostawił kilku 
listów, w których wyjaśnia powód samobój- 
stwa. Powiademione władze śledcze i szkoi- 
ne zarządziły natychmiastowe dochodzenie. 
Trupa Godowicza zabezpieczene do czasu 
przybycła komisji śledczo-lekarskiej. (e) 

  

   

Ujęcie morderców. 

We wsł Wiełkie Mieżany władze połicyj- 
ne zatrzymały Wiktora Stakieło i Konstan- 
tego Pietryka, oskarżonych © zabójstwo Bro 
nisława Saula. Jsk ustałono, zabójstwo na- 
stąpiło naskużtek sprzeczki, a następnie bój- 
ki, podezas której Sauł został uderzony gru. 
bą pałką po głowie, co spewodowało śmierć. 
Obaj zatrzymani przyznali się do winy. 

Bieniakonie. 
Okradzenie spółdzielni w Bieniako- 

niach. 
Nocy onegdajszej do spółdzielni spożyw- 

czej w Bieniakoniach włamali się nieznani 
sprawcy, którzy zrabowali większą ilość to- 
waru i kasetkę zawierającą 700 zł. wg otów 

ce. 
Powiadomiona policja zarządziła energicz 

ne dochodzenie. (ei 

  

WIEŚCI Z WOJEW. NOWOGRÓDZKIEGO 
Qddział Nowogródzki „Kurjera Wileńskiego" mieści się 

w Nowogródku przy ul. 3-go Maja, tel. 94. 

  

= - a ° 

Miejski 
4 Kino -Teatr Dźwięk. 

'w Nowogródku   

Od dnia 2-go lutego NA OTWARCIE dźwiękowego kina 

KOBIETA NA MARSIE 
Wspaniały film dźwiękowo-śpiewny otaz nadprogram śpiewny   
  

  

JAKÓB WINER i S-ka 
LIDA, Suwalska 58, tel. 30 (obok kino teatru Nirwana) 

Poleca: jedwabie, wełny, korty, sukna, płótna, 
oraz futra i okrycia damskie I męskie. 8730 

  

Nowogródek. 
„Narodziny sportsmana*. 

3-cia drużyna harcerzy w Nowogródku 
Przeprowadza obecnie próby (na ukończe- 
Miu) z dwuaktowej farsy, napisanej przez 
Tużynowego, pod tyt. „Narodziny sports- 
ana", Farsa zostanie odegrana publicznie 

„MA dochód obozu letniego), w końcu lutego, 

% następnie na Zlocie w Wilnie. 

Propagandowy film sportowy. 

Chcąc dopomóc Pow. Kom. WiF. i PW. 
е Nowogródku 3-cia drużyna harcerzy im. 
Marszałka Piłsudskiego, 

Tciarski: „Monte Santo“, ktėry 
Został kilkakrotnie wyświetlany w sali Ki- 

„A „Pogoń* (popołudniówkaj. Przed każdym 
na asem, drużynowy „Trójki* wygłosił pre- 
€kcje o znaczeniu sportu narciarskiego Film 
Ywołał bardzo wielkie zainteresowanie w 

Mieście, spełniając wysokowartościową /pro- 
„Pagandę sportu zimowego. Świadczy 0 
_©M list pochwalny, który drużyna otrzy- 
Mała z Pow. Kom. W. F. i P. W. 

Obóz zimowy drużyny. 
_„ Ś-cia drużyna harcerzy im Marszałka Pił 
udskiego, urządza w czasie od 6 lutego do 

1 lutego b. r. obóz zimowy, który w razie 
myślnego śniegu, obejmuje równocześnie 

Yszkołenie narciarskie. Potrzebną dla dru- 

"y ilosė nart, wykonała drużyna w swoim 
 jsztacie sama. Obóz mieścić się będzie 
+ Horodziłówce pod Nowogródkiem, w ma- 
Sh u państwa Beckerów, łudzi zacnych i 
społecznionych, którzy idą bardzo druży- 
€ na spotkanie. 

onegdaj 

    

Kurs kieroweów samochodowych 

w drużynie. 
( Pr; : z skio Ę Mies zeprowadzany w drużynie od szeregu 

ięcy kurs kierowców. samochodowych, 

Ończył się w swej teoretycznej części. 
«nie odbywają się ćwiczenia praktyczne. 

ak 
  

  

sprowadziła film - 

W lutym chłopcy odbędą pierwsze próbne 
jazdy, w marcu zaś przeprowadzony zosta- 
nie egzamin na amatorskie prawo jazdy. 

Kurs dla radjoamatorów w drużynie. 

3-cia drużyna harcerzy im. Marszałka Pił 
sudskiego w Nowogródku, zorganizowała dla 
swoich członków kurs radjowy. Wykłady 
przeprowadza prof. K. Malyniez, prezes Now 
T-wa Mił. Radja. Po zakończeniu części te- 
oretycznej, chłopcy będą robili pod nadzo- 
rem profesora aparaty detektorowe 

R. K. 

Lida. 
Echa zabójstwa we wsi Dokudowo. 

W! dniu 18 stycznia we wsi Dokudowo 
dokonano zabójstwa na osobie mieszkańca 
tejże wsi Sergjusza Łobko. Zbrodnia miała 
przebieg następujący. W dniu 18 ub. m. Ko- 
reniewski Stefan, lat 42, mieszkaniec wsi Do- 
kudewo, zjawił się w mieszkaniu Łobki 
Sergjusza, u którego swego czasu pracował 
i żądał od Łobki nałeżnych mu z tego ty- 
tułu pieniędzy. Suma sięgała 900 zł., nie H- 
eząe pożyczki 40 zł., jaką zaciągnął Łobko 
od Koreniewskiego. Pomiędzy Łobką a Ko- 
reniewskim powstała kłótnia, a następnie 
bójka, podczas której -Koreniewski chwycił 
leżący na stole nóż i zadał swemu byłemu 
ehlebodawcy kilka ran ciętych w piersi. Łob 
ko nie odzyskawszy przytomności w drodze 
do szpitala zmarł. Koreniewskiego zatrzyma 
no. Obeenie Śledztwo w sprawie zabójstwa 
Sergjusza Łobki zostało ukończone i sprawę 
przekazano w trybie postępowania doraźne- 
go władzom sądowym. 

  

Wsparcie dla bezrobotnych. 

W. ubiegłą sobotę z okazji święta pułko- 
wego 77 p. p. w Lidzie bezrobotni m. Lidy 
otrzymali bezpłatnie z kuchni wojskowej 
1000 obiadów i powyżej 200 kg. chleba. O- 
biady zostały przywiezione w 4-ch kuchniach 
do miasta i tu rozdane pod bezpośrednią 
kontrolą burmistrza p. Zadurskiego. 

PEĘBNETANAEE JT AC ORNSZNOE PZU === 

Druga ofiara mrozu. 
Martwe ciało w saniach na 

A wezorajszym numerze „Kurjera Wi- 
mi, lego* donosiliśmy © tragicznej śmierci 
Kg zk Ańca Nowyeh Trok H. Aronowicza, 
da TY zamarzł na śmierć w drodze z Wilna 

Landwarowa. Obeenie notujemy drugi 
е dobny wypadek. W dniu wezorajszym na 
Dra e prowadzącej z Wilna do Mejszagoły 
w lejeżdżający włościanie zauważyli stojące 

Stronie sanie, w których leżał bez oznak 

szosie Wilno—Mejszagoła. 
życia jakiś mężczyzna. Powiadomione wła- 
dze śledcze ustaliły, że jest to niejaki Jan 
Czapliński zamieszkały w Wilnie przy ulicy 
Wapiennej Nr. 1. 

Czapliński 8 bm. wyjechał z Wilna do 
Mejszagoły i widocznie w drodze zasnął łub 
stracił z jakiegoś powodu przytomność eo 
przypłacił życiem. (e) 

Pożar w bożnicy żydowskiej 
Ogień zniszczył drogocenne tory. 

pozy tzóraj o godzinie 8 wieczorem wybuchł 
Roy. ” bożniey żydowskiej przy ulicy Jat 
ы ej. Ogień powstał przypuszczalnie od 

idującego się w przedsionku Synagogi Ei 
nięsznego piecyka i zaczął się rozszerzać z 

wykłą szybkością ogarniając wewnętrz- 

Natycadzenie synagogi. Na miejsce pożaru 
Do Miast przybyła straż ogniowa, która 

ższych wysiłkach ogień zlikwidowała. 
pożaru spaliła się również war- 

dłu; 

tościowa tora oraz inne rzeczy znacznej war 
tości. 

Szkody spowodowane pożarem narazie nie 
są obliczone. Dalsze dochodzenie prowadzi 
pelieja, 

Podezas pożaru na ulicy Jatkowej- zgro- 
madziło się wiele osób, w tem sporo złodzie 
jaszków czyhających na „okazję*. Jednego 
z takich złodziejaszków zatrzymał wywia- 
dowca połieji śledezej w chwili kiedy usiło- 
wał sięgnąć do cudzej kieszeni. (e) 

  

K_U RJ E R W_I EE Ń S K.1 

"Wyniki dochodzenia Komisji 
Rewizyjnej 

w głośnej sprawie instalacji pionów. 

Jak się dowiadujemy, Komisja Re- 
wizyjna przygotowuje na najbliższe 
posiedzenie Rady Miejskiej obszerny 
referat sprawozdawczy z wyników 
dochodzenia w sprawie instałacji w 
Wilnie pionów elektrycznych przez 
Zjednoczone Towarzystwo Elektrycz- 
ne. ; 

Zbieranie materjałów trwalo do- 
brych kilka miesięcy i dopiero obec- 
nie dochodzenie zostało ukończone. 
Na podstawie zgromadzonego mater- 
jału ustalono, iż miasto z tytułu ma- 
chinacyj Z. T. E. nie poniosło żad- 

nych strat, gdyż wartość pionów kra- 
jowych w obecnej produkcji nie ustę- 
puje ani pod względem jakości, ani 
też kosztów kablom duńskim. Wina 
jednak Z. T.E. jest inna, mianowicie: 
firma te zamiany dokonywała w ta- 
jemnicy, nie informując o tem Magi- 
stratu. 

Referat ten, jak zaznaczyliśmy, na 
wstępie będzie przedmiotem obrad 
najbliższego posiedzenia Rady Miej- 
skiej, przedtem jednak ustosiunkuje 
się do niego Magistrat na specjalnie 
zwołanem posiedzeniu. > 

Spłoszony koń na ul. Kalwaryjskiej. 
Dwie osoby ciężke ranne. 

Wezoraj o godzinie wpół de płątej przy 
zbiegu ulic Kałwaryjskiej i  Werkowskiej 
przejeżdżający samochód spłoszył konia za- 
przęgniętego do sań, któremi jechałe towa- 
rzystwo złożene х 5 osób. Spłeszony koń 

wywrócił sanie uderzając niemi o słup tele- 
grafiezny. Podezas wypadku doznał bardzo 
ciężkich cbrażeń znajdujący się w saniach 
5-eltletni Władysław Czernis łuliea Pożaro- 
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MIEJSKA. 
-— Posiedzenie Rady Miejskiej. Najbliż- 

sze posiedzenie Rady Miejskiej odbędzie się 

25 b. m. Na porządku dziennym 14 spraw 
samorządowych. 

Otwarcie oddziału dla dzieci gruźli- 
czych. W połowie bieżącego miesiąca Magi- 

strat uruchamia oddział dla dzieci gruźli- 

czych w szpitalu zakaźnym na Zwierzyńcu. 
Narazie w oddziale ulokowanych 
25 dzieci, lecz wkrótce iłość łóżek zostanie 
zwiększona do 50. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Ddwołanie turnieju. Zarząd Koła Praw 

ników komunikuje, że wyznaczony na dzień 
dzisiejszy turniej krasotmówczy nie odbędzie 
się. > 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ. 
— Kłub Sportowy Rodziny Wojskowej 

zawiadamia swe członkinie i sympatyczki, 
te został uruchomiony kurs gimnastyki pla- 
stycznej i tańców charaktery: ych. Za- 
pisy dorosłych i dzieci przyjm sekretarjat 
Rodziny Wojsk. tul. Mickiewicza 13) codzien 
nie w poniedziałki i czwartki od godz. 5 do 
7 wieczór. 4 

— Zarząd Zw. Lokatorów i Subłokatorów 
m. Wilna na ostatniem swem posiedzeniu, 
stwierdziwszy z zadowoleniem niebywały 
wzrost członków Zw. z jednej strony i licząc 
się z coraz to gorszem położeniem ekonomi- 
cznem mas lokatorskich z drugiej strony, po 
stanowił znieść wszelkie dotychczasowe op- 
łaty za udzielaną przez adwokata Związku 
członkom pomoc prawną. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— КюБ Włóczęgów. W piątek dnia 12 

b. m. przy ulicy Przejazd 12 odbędzie się 
LXXI zebranie Kłubu Włóczęgów Senjorów. 
Na porządku dziennym referat p. d-ra Sewe- 
ryna Wysloucha p. t. „Rzut oka na dzieje i 
rozwój stosunków narodowościowych na zie 
miach był. .W. ks. Litewskiego". Początek 
o godz. 19 min. 30. Zaprosezni goście mile 
widziani 

- Zebranie dyskusyjne Związku Pracy 
Obywatelskiej Kobiet, na którem p. Halina 
Siemieńska wygłosi odczyt pt. „Nowoczesne 
metody walki z nierządem* odbędzie się w 
czwartek dnia 11 lutego rb. o godz. 6.min. 
30 wieczorem w lokalu Związku przy ul. 
Jagielłońskiej Nr.3/5 m. 3. 

Wstęp dla gości 30 gr., dla członkiń bez 
płatny. 

Zaproszenia imienne rozsyłane nie będą. 

"SPRAWY ROBOTNICZE. 
— Bezrobocie zwiększa się. Ostatni ty- 

dzień przyniósł dalszą zwyżkę bezrobocia na 
terenie m. Wilna. W stosunku do tygodnia 
poprzedniego bezrobocie wżrosło o 72 osoby 
W związku z tem podług ostatnich danych 
Wiilno liczy obecnie 5417 bezrobotnych. Naj 
więcej jest bezrobotnych niewykwalifikowa- 
nych oraz pracowników umysłowych. Z wy- 
datną pomocą bezrobotnym przychodzi Ko- 
mitet do Spraw Bezrobocia. 

KOMUNIKATY. 
— Walka z wadami mowy i głosu. W 

zrozumieniu potrzeby podjęcia racjonalnej 
walki z wadami mowy i głosu, Rada Wydzia 
łu Lekarskiego USB. organizuje pierwszy 
kurs leczenia wad mowy i głosu dla nauczy 
ciełi i lekarzy szkolnych na wniosek Klini- 
ki Otolaryngołogicznej za zgodą i poparciem 
Kuratorjum Wileńskiego Okręgu Szkolnego, 
po uzyskaniu przez prof. dr. J. Szmurłę na 
ten cel zasiłku pieniężnego od Ministerstwa 
Wa REROFE. 

Choroby mowy i głosu (jąkanie, bełko- 
tanie, wadliwe wymawianie, szeplenienie, 
chrypka czynności it. d.) najczęściej wy 
stępują i najłatwiej dają się wyleczyć w 
wieku dziecięcym. Badania, podjęte na te- 
ranie szkół wileńskich przez d-ra B. Dylew- 
skiego, starszego asystenta Kliniki Uszno - 
gardlanej USB. wykazały ogromne rozpow- 
szechnienie wad i oczeń mowy i głosu. 
Zaburzenia te zostały przez niego stwierdzo- 
ne u 10 proc. dzieci szkół m. Wilna. W! kra- 

        

  

     

        

„jach, w których leczenie wad mowy i gło- 
su u dzieci jest należycie postawione, sta- 
tystyka wykazuje te zboczenia tylko w 2 
proc. t. zn. pięć razy mniej niż u nas. Wo- 
bec tego walka z temi cierpieniami nabiera 
charakteru społecznego. 

Program kursu obejmuje fizyczny i psy- 
chiczny rozwój dziecka, badanie wzrostu in- 
teligencji u dzieci, anatomię i fizjologję na- 
rządów, biorących udział» w wytwarzaniu 
mowy, fizjologię i patologję mowy i głosu, 

    

zostanie 

wa Nr. 5). Zawezwana na miejsce wypadku 
karetka pogotowia ratunkowego przewiozła 
go do szpitala dziecinnego na Antokolu. Z 
pośród innych osób został najdotkliwiej po- 
tłuczony niejaki Jan Gulbieki, którego po 
udzieleniu pierwszej pomocy skierowano da 
Szpitala. Pozostali trzej doznali stosunkowo 

lekkich obrażeń. (e) 

  

    
rozpoznawanie i leczenie wad mowy i gło- 
su oraz higjenę mowy i głosu. Jako wykła- 
dowcy przyjmą udział w kursie prof. dr. 
W. Jasiński, prof. dr. M. Rose, prof. dr. 
J. Szmurło, oraz docenci i asystenci kliniki 
neurologicznej, psych jatrycznej i uszno-gard- 
lanej: dr. dr. Bojarczykówna, Hurynowiczów 
na, Dyłewski i Wąsowski. 

Otwarcie kursu i pierwszy wykład prof. 
d-ra J. Szmurły p. t. „Historyczny rozwój 
nauki o chorobach mowy i głosu” odbędzie 
się w sobotę 13 lutego r. b. o godzinie 18-ej 
(6 pp.) w sali Kuratorjum ful. Wolana 10). 
Informacyj w sprawie kursu udzieła dr. B. 
Dylews| Klinika Uszno-gardlana U. S. B. 
tel. 74 w godzinach rannych i UI. Ś-to Jań- 
ska 11 m. 2, tel. 16-17 w godzinach popołud 
niowych. 
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NADESŁANE. 
— Film: W Szponach Czerezwyczajki wy. 

šwietlany w kinie „Hollywood“ jest možna 
powiedzieć jedynym filmem rzucającym 
światło na obecne stosunki w Rosji Sowiec-" 
kiej. Mówi prawdę o metodach  osławionej 
Czeki, oświetla kwestję sowieckich ślubów i 
rozwodów, oraz wołnej miłości. 

Najbardziej charakterystyczne są cechy 
z życia legjonu bezdornnych dzieci, najokrut 
niejszego i najbardziej trudnego do rozwią- 
zania problemu w Sowielach. Zgrozą przej- 
mują sceny w Czeka. Całość utrzymana jest 
na wysokim poziomie artystycznym i odzna- 
cza się dynamiką i tempem. 

TEATR | MUZYKA 
-=- „Mam lat 26% — w Teatrze na Pohu- 

lance. Dziś, we czwartek dnia 11 b. m. o 
godz. 8 w. „Mam lat 26', fenomenalna sztu- 
ka Istvana Mihały w koncertowem wykonaniu 
całego zespołu z pp.: Sławińską, aKmińską, 
Molską, Glińskim, Szpakiewiczem oraz Wy- 
rzykowskim na czele. 

Jutro i dni następnych „Mam łat 26“. 

— „Tak się zdobywa kobiety* — w Te- 
atrze Lutnia. Po raz ostatni. Dziś, we czwar- 
tek dnia 11 b. m. o godz. 8 w. ukaże się po 
raz ostatni w bieżącym sezonie pełna wdzię- 
ku komedja Verneuila „Tak się zdobywa ko- 
biety* pacenach propagandowych od 20 gr do 
2 zł W rolach głównych p. p.: Brenoczy, Det 
kowska, Lubowska, Bielecki, Jaśkiewicz, 
Wołłejko oraz Wyrwicz, który zarazem sztu 
kę wyreżyserował. 

Jutrzejszy występ WŁADYSŁAWA 
WALTERA w Lutni, Jutfo, w piątek dnia 12 
b m. o godz. 8 min. 30 w. wystąpi w Teatrze 
Lutnia świetny komik, ułubieniec publiczno- 
ści, Władysław Walter, w nowym, arcywe- 
sołym programie. Znakomity artysta ukaże 
się w otoczeniu H. Hulanickiej, A. Owidz- 
kiej, Chrzanowskiego, Miszczaka, Romani- 
szyna, Winiaszkiewicza i innych. Na prog- 
ram złożą się arcywesołe skecze, melodyjne 
piosenki oraz rewelacyjne produkcje tanecz- 
ne fenomerfalnej * tancerki - Haliny ' Hulanic- 
kiej. Ceny specjalne. 

NIEDZIELNE PRZEDSTAWIENIA 
POPOŁUDNIOWE. 

— Teatr na Pohułance — „Panna Mali- 
czewska“. ; 

— Teatr w Lutni — „Hulla di Bulla“. 

RADJO 
CZWARTEK, DNIA 11 STYCZNIA 1932 x. 

11.58: Sygnał czasu. 12.10: Kom. meteor. 
1215: Odczyt. 12.35: Koncert szkołny. 15.00: 

y. 15.05: Komunikaty. 15.25: 
. 15.60: Audycja dla dzie- 

ci. 16.20: Lekcja francuskiego. 16.40: Codzien 
ny odcinek powieściowy.. 16.50: Gwiazdy re. 
wjowe (płyty) 17.10: „Gawęda o kobiecie 
polskiej" — odczyt. 17.35: „Owięto wiosny” 
Igora Strawińskiego (płyty) 18.30: II część 
koncertu. 18.50: Kom. Akad. Koła Misyjnego. 
19.00: Skrzynka pocztowa Nr. 138. 13 20: 
„Rytm j melodja*. 19.40: Program na piątek. 

19.45: Prasowy dziennik radjowy. 2000: 
„Przesądy człowieka bez przesądów'* —— fel- 
jeton. 20.15: Muzyka lekka. 21.20: Słuchowi- 
sko „lrydjon* — Z. Krasińskiego. 22.35: 
Komunikaty. 23.20: Muzyka taneczna. 

PIĄTEK, dnia 12 lutego 1932 r. 

11.58: Sygnał czasu. 14.10: Progr. dzien- 
ny. 14.15: Utwory Beethovena (płyty). Na 
zakończenie muzyka lekka. 15.15: Kom. i 
odczyt. 15.45: Koncert dla młodzieży (płyty). 

16. „Stanisław Orzechowski* — odczyt. 
16.40: Codzienny odcinek powieściowy. 16.55: 
Lekcja angielskiego. 17.10: Odczyt. 17.35: 
Muzyka lekka. 18.50: Kom LOPP. 19.00: Po- 
lakom na Kowieńszczyźnie. 1915: „Przegląd 
prasy rolniczej, krajowej i zagranicznej”, 
19.25: „Ciotka Albinowa mówi". 19.40: Progr. 
na sobotę. 45: Pras dzien. radj. 20.00: 
Pogad. muz. 20. 15: Koncert symfoniczny z 
Filharm. 22.40: Kom. i muz. tan. 

NOWINKI RADJOWE. 
PIERWSZE DZIEŁO REETHOVENA. 

Dzisiaj o godz. 17,35 w radjowym kon- 
cercie popołudniowym wystąpi. pianista p. 
Ignacy Rozenbaum, znany publiczności prze 
ważnie jako inteligentny akompanjator i ja- 
ko kameralista. Obok popisu solowego, w 
roli zespołowca wystąpi p. Rosenbaum w 
trio C-molł, opus 1 Beethevena, które wraz 

z nim wykonają: skrzypek p. St. Tawrosze- 
wicz i wiołonczelistka p. Zofja Adamska. 
Trio to młodzieńcza kompozycja Beethovena 
okazuje już lwi pazur i nie dziwimy się za- 

  

  

    

  

   

   

    

chwytom Chopina nad nią. P. Janina Tur- 
czyńska odśpiewa dwie arje operowe i pie- 
śni polskie. 

POGADANKA MUZYCZNA PFOF. 
JÓZEFOWICZA. 

Prof. Michał Józefowicz w popułarnym 
odczycie „Rytm i Melodja* zapozna radjo- 
słuchaczy z podstawowemi zagadnieniami 
twórczości muzycznej. (Godz. 19.20). 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
Chciał trafić do raju... 

Niejaki Paweł K. zamieszkały przy ulicy 

Popławskiej będąc w dniu wczorajszym 2 

okazji imienin swego serdecznego przy jacie- 

la w stanie „nieco* podhumorzonym, posta- 

nowił w sposób nieco oryginany znaleźć dro- 

gę do.. raju. 

Pożyczył od przyjaciela żyletkę i udał się 

na: brzeg Wilji, gdzie lekko poderznął sobie 

gardło, poczem położy się na kupie śnie: 

gu najspokojniej w świecie, mimo dokuczli- 

wego mrozu, pogrążył się w głębokim śnie. 

W takim stanie znalazł go posterunkowy, któ- 

ry widząc leżącego na mrozie osobnika z po- 

kr 

z samobójcą ulokował go w dorożce i zawiózł 

do ambulatorjum pogotowia ratunkowego. 

Dobra doza amonjaku powróciła K do rze- 

ze zdziwieniem doo- 

  

   

  

  

vioną szyją i sądząc, że ma do czynienia 

  

czywistości: .Obejrzał si 

koła i głosem pełnym: zdumienia oświadczył 

„Myślałem, że trafię do raju, a trafiłem do 

pogotowia". 

po nałożeniu opatrunków przewieziono 

go do aresztu centralnego gdzie pozostał do 

ienia. (c) 
     czasu. zupełnego wytrzeź 

POŻAR PRZY ULICY KURLANDZKIEJ. 

Wczoraj wieczerem wybuchł pożar przy 
uliey Kurlandzkiej Nr. 7. Naskutek nieusta- 
lenej narazie przyczyny zapaliła się ściana 
demu mieszkałinego. Zawezwana na miejsce 
wypadku straż pożarna ogień zlikwidowała. 
Straty wyrządzone pożarem nie są ZI 

e) 
BÓJKA. 

Wi ubiegłą niedzielę na ulicy Trockiej 
róg Zawalnej jakiś student rozdawał ałotki 
hojkotowe. Podczas rozdawania tych ulo- 
tek pomiędzy studentem i dwoma przechod- 
niami narodewości żydowskiej wynikła hbój- 
ka, przyczem ulotki usiłowano odebrać od 
studenta przemocą. Zajście zlikwidował przy 
były policjant. 

Drugi podebny wypadek miał miejsce 
tegoż dnia przy kościele św. Kazimierza, 
między dwoma studentami, uprawiającymi 

agitację bojkoiową przez rozdawanie ulotek 
wzywających do bojkotu oraz kilka młodo 
cianymi Żydami. I tym razem zajście zlikwi- 
dowała policja. (e) 

ZAGADKOWY ZGON ZAMOŻNEGO 
ROLNIKA. 

Wiezoraj. w godzinach . popołudniowych 
władze śledcze zostały powiadomione o za- 
gadkowym zgonie zamożnego rolnika Paw- 
ła Tokaszewa mieszkańca majątku  „Ko- 

rzyść*, położonego wpobliżu Rudomina. To- 
kaszew przybył w dniu wezorajszym do Wil- 
na-i zatrzymał się u swego znajomego przy 
ulicy Ejszyskiej Nr. 10. 

W. godzinach poobiednieh kiedy gospo- 
gdarz wstąpił do pokoju swego gościa zna- 
lazł go leżącego na podłodze bez oznak ży- 
cia. Zmarły liczył lat 48. Przyczyny zgonu 
narazie nie ustalono. Zwłoki zabezpieczone 
do decyzji władz sądowych. (e) 

Gmach Ratusza za lat kilka 
będzie malowniczą rulną, bezro- 
botni do tego czasu zostaną 
mumjami. 

Czyż nie lepiej uchronić jeden 
z zabytków od zniszczenia, a 
współobywateli od głodowej 
śmierci ? 
WOWYRYBZZOWEOZACEÓ CORAZ ET 

Wystawa projektów pomnika 
Adama Mickiewicza w Wiinie. 

Dnia 14 b. m. w Pałacu Reprezen- 
tacyjnym odbędzie się wystawa pro- 
jektów pomnika A. Mickiewicza w 
Wilnie. W wystawie weźmie udział 
kiłkunastu artystów rzeźbiarzy. 

Kto zostanie laureatem na- 
grody literackiej m. Wilna? 

Jak się dowiadujemy, w drugiej 
połowie bieżącego miesiąca ma być 
zwołane posiedzenie Sądu Konkur- 
sowego, na którem dokonany zostanie 
wybór laureata nagrody literackiej 
m. Wilna na rok 1932. 

Nagroda wynosi 5000 zł. 

0 8-iogodzinny dzień pracy 
w handlu kolonjalnym. 

Minister pracy i opieki społecznej, dr. Hu 
bicki, przyjął w dniu 9 b. m. delegację Zw. 
Zawodowych Pracowników Handlowych, 
Przemysłowych i Biurowych R. P., która 
przedłożyła p. min. memorjał w sprawie cza 
su pracy w handlu winno-kolonjalnym i spo- 
żywczym. 

Związek podkreśla w memorjale, że praco 
wnicy tej branży, wbrew przepisom ustawy 
o 46-godzinnym tygodniu pracy, pracują po 
12 godzin i więcej godzin na dobę. W tym 
stanie rzeczy Związek zwarca się do p. mi- 
nistra o wniesiene do ciał ustawodawczych 
projektu nowelizacji obowiązujących przepi- 
sów w kierunku dostosowania godzin otwar 
cia sklepów do ustawowego czasu pracy. Mi- 
nister Hubicki oświadczył delegacji, że w 
sprawie tej odbędzie się w dniach najbliż- 
szych specjalna konferencja, na którą zapro 
szeni zostaną przedstawiciele pracowników 
i pracodawców 

Kronika telegraficzna. 
- Zamach hitleroweów? Ubiegłej nocy 

nieznani sprawcy dokonali zamachu na by- 
łego posła narodowo-socjalistycznego z Hesji 
Schaefera, podczas jego pobytu z Zwickau 
w Saksonji. Został on zraniony ciężko w 
ramię. Jak wiadomo, pos. Schaefer wydał w 
swoim czasie policji dokumenty, dotyczące 
objęcia przez hitlerowców dyktatury w 
Niemczech. Prasa przypuszcza, że chodzi tu 
o zamach, planowo zorganizowany przez 
hitlerowskie oddziały szturmowe. 

— Pożar statku. 10 b. m..rano na szwedz 
kim statku „Silva”, stojącym w wolnej stre- 
fie portu, wskutek zapalenia się nafty w 
części maszynowej wybuchł wiełki pożąr. 

— Morderstwo i samobójstwo. W. czasie 
nieobecności pracownika miejskich teatrów 
Szymona Zugła żona ' jego poderźnęła brzyt- 
wą gardło swemu trzyletniemu synowi, po- 
czem w ten sam sposób popełniła samobój- 
stwo. Wskutek upływu krwi syn  Zugla 
zmarł natychmiast, zaś Zuglową w stanie 
beznadziejnym odwieziono do szpitala. W 
liście pisze że odbiera sobie życie, nie mo- 
gąc dłużej pozostawać w nędzy. 
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| Ś+p. Józef Łubiako м5 1 | 
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Wczoraj o godz. 21-ej zmarł 
w szpitalu zakaźnym na Zwie- 
rzyńcu artysta teatrów miejskich 

Józef Łubiakowski w wieku lat 29. 
*   

Późnym wieczorem, otrzymawszy: tę wia- 
domość, przejeci. głebokim smutkiem pisze- 
my ie słowa. Niespodziewany i jakże przed: 
wczesny zgon zabrał młodego pełnego talentu 
i sił żywotnych człowieka, zapowiadające- 
go się tak pięknie, artystę, lubianego kolegė 
wartościową i pożyteczną jednostkę. Niepo- 
jętemi drogami cholzą kroki śmierci i tak. 
często ta czy inna strata zostawia nas zasko- 
czonych w niedająeem się wyrazić zdumieniu 
i osiupieniu. Dlaczego właśnie on? Z uporem 
raz po raz powracamy do tej zagadki, jak 
zawsze — ł=zskutecznie. 

Dlaczego właśnie on? Miał załodwie ży 
lat, rozwijał się jako talent nadwyraz pomyśl. 
nie. Znaliśmy go przeszło dwa i pół roku 
w Wilnie, a że wyróżniał się dość intensyw- 
nie, więc tem łatwiej dawał sie obserwować 
Zrazu nie pozbawiony pewnej maniery, 
dzieliśmy z zadowoleniem, jak niebawem się 
jej pozbył, stwarzając coraz głębsze, coraz 

pełnie prawdy kreacje. 
Z Wilnem poznawał się nie poraz pierwszy 

Pięć lat iemu był tu krótko w którymś let- 
nim teatrze. Ogółem już 9 lat przebywał na 
scenie. Urodzony w Krakowie w 1903-im, tam 
że skończył gimnazjum im. Kochanowskiego, 
a po trzech latach studjów filologicznych na 
Uniw. Jag. wstanił do miejscowej szkoły dra- 
matycznej. Kraków—Lublin i Wilno — oto 
etapy j pracy scenicznej. Świetny Rejent w 

„, Łatka w .Dożywociu* Ojciec w 
lmostwach. Skapena* (Moliere) Kaleb w 
erszczu za kominem* Dickensa, Antek 

„Dobrem sercu*, Rydla, Tartagio w „Tu- 
randot* Gozziego, nakoniec niezwykle. suge- 
stywny Stebelski w niedawnej „Sztubie* 
oto piękny szereg pierwszorzędnych kreacyj, 
któremi mógłby nawet znacznie starszy od 
Ś p. Łubiakowskiego, artysta poszczycić się. 

Jeszcze. tak niedawno, bo w ubiegłą nie- 
dzielę w doskonałym humorze występował w 
„Burzy w szkance wody*. Do przedwczoraj 
niemal próbował jeszcze Małwolja w „Wie- 
czorze trzech króli* Szekspira. Małe skale- 
czenie w palec, nieoczekiwana infekcja, ostry 
atak tężca i nagła: bołesna wyrwa w Środowi- 
sku, w którem przebywał, wypełniona przej- 
mującym żalem tych wszystkich z którymi 
się zbliżył. 
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List do Redakcji. 
Do Redakeji gazety „Kurjer Wileūski“ 

w Wilnie. 

Uprzejmie proszę Szanowną Redakcję o 
umieszczenie następującego listu: 

W] gazecie „Wieczór Wileński" (Nr..1 z 
dnia 9 b. m.) ukazał się artykuł uwłaczający 
mojej czci i godności. ъ $ 

Nie chcąc odpowiadać na powyższe osz- 
czerstwa w prasie, komunikuję, iż skierowa- 

łem sprawę na drogę sądową w celu pociąg- 
nięcia winnych do odpowiedzialności karnej. 

Z poważaniem 

Leen Słonimski 
Adwokat. 

Wilno, dn. 10. II. 1932 r. 

Walka o najaższą temperaturę. 
Od chwili pojawienia się swego na kuli 

ziemskiej toczy człowiek zajadłą, nieustan-, 
ną walkę z przyrodą. Krok za krokiem wy- 

dzie jej strzeżone zazdrośnie tajemnice, 
podbija nieujarzmione dotąd siły, dąży wy- 
trwale ku wielkim celom zwycięstwa rozumu 
nad ślepemi mocami. й 

W: laboratorjam Państwowego Zakładu 
Fizyko - Technicznego w Charlottenburg 
(Niemcy dr. Meissner, uczony Światowej 
sławy usiłuje wydrzeć naturze tajemnicę 
najniższej temperatury, przy Której wszel 
kie życie ustaje. Doktór Meissner pragnie 
osiągnąć sztucznie temperaturę 273% C. po- 
niżej zera. Według hipotez naukowych, tem- 
peratura taka panuje w bezkresnych, mię- 
dzypłanetowych przestrzeniach = kosmicg- 
nych. 

Otoczony całym arsenałem naczyń stalo- 
wych i szklanych, kołb, maszyn, kompre- 
sorów i instrumentów pomiarowych spędza 
dr. Meissner dnie i miesiące na wytrwałej 
i połączonej z niebezpieczeństwem dla życia 
pracy. Pod ciśnieniem 200 atmosfer zamie- 
nia się rozgrzane w potężnym kompresorze 
powietrze, przechodzące przez cieniutką rur- 
kę do naczynia, gdzie panuje o wiełe mniej 
sze ciśnienie w niebieskawy płyn o tempera- 
turze 165% poniżej zera. Skropłone w ten 
sposób powietrze można następnie źmienić 
w parę, przyczem temperatura spada do 
1909. Jest to temperatura ogromnie niska, 
lecz do temperatury granicznej jeszcze da- 
leko. Skroplony wodór wykazuje temperatu- 
rę—253'. Niedociągnięcie wynosi więc 20%. O 
te 20” toczy się właśnie zacięta walka mię- 
dzy uczonym a naturą. Przez skroplenie ga- 
zu helium udało się fizykom Kammerlingo- 
wi i Onnes'owi osiągnąć zawrotnie niską 
temperaturę—272, Jednak tych kilku ostat- 
nich brakujących kresek na termometrze nie 
daje sobie dotychczas natura wydrzeć. 

Możność osiągnięcia tak niskich tempe- 
ratur spowodować może przewrót w dzie- 
dzinie elektryczności. Zauważono mianowi- 
cie, że pewne metale, zanurzone do skrop- 
lonego helium tracą zdolność stawiania opo 
ru prądowi elektrycznemu. Wiadomo zaś jak 
ogromne straty pociąga za sobą konsumcja 
prądu elektrycznego, właśnie z powodu owe 
go oporu przewodników metalowych. Po wy- 
jęciu z płynnego helium metal długo jesz- 
cze zachowuje swą własność niestawiania 
prądowi elektrycznemu oporu i długo ma- 
gazynuje niejako elektryczność w sobie. Gdy- 
by się przeto któregoś dnia udało osiągnąć 
owo „nadprzewodnictwo elektryczne" meta- 
li już w temperaturze normalnej, pokojowej, 
prąd raz zakupiony mógłby spełniać swą 
rolę znacznie dłużej i wydajniej, niż dotych- 
czas. Wszystkie motory, instalacje elektrycz- 
ne i t. p. musiałyby być do tego dostosowa- 
ne. To właśnie spowodowałoby w przemyśle 

istną rewolucję. - 
Narazie jednak próby w tym kierunku są 

w fazie początkowej. Przyroda nie ustępuje 
tak łatwo przed ludzkim rozumem i wołą. 

I-ski. 

Nowy bank w Warszawie 
przyjdzie z pomocą urzęd- 

nikom. 
Obecnie stworzono nową instytucję Spół. 

dzielczo-Kredytową dla urzędników pod naz 
wą Spółdzielczy Bank „Kredyt Urzędniczy* 

i „przy ulicy Marszal- 

  

   

z siedzibą-w Warszawie 
kowskiej Nr. 129. i 

Zadaniem Banku będzie udziełanie poży- 
czek urzędnikom: państwowym, komunalnym 
samorządowym i związkom 0 charakterze 
zrzeszeń pracowników w całym kraju. 

Pożyczki udzielane będą do wysokości 
1500 zł. z oprocentowaniem 11 procent w 
stosunku rocznym. 

Bank oparty jest na kapiłałach krajowych 
i zagranicznych co umożliwia niesienie fi- 
nanasowej pomocy najszerszym rzeszom u- 
rzędniczym na normalny procent.



Pienarne posiedzenie Sejmu. 
Dyskusja nad budżetami Min. Ref. Rolnych, Przem. i Handlu 

ł Pracy i Op. Społ. 
WIARSZAWA. 10. II. (Pat). Na środowem 

plenarnem posiedzeniu Sejmu w dalszej dys. 
kusji nad budżetem Ministerstwa Reform 
Rolnych p. minister reform rołnych KOZ- 
ŁOWSKI stwierdza, że mimo kompresji bud 
żetu cały program prac na rok bieżący zo- 
stał wykonany. Wi zakresie scalenia wyko- 
nano plan, przewidziany na rok bieżący w 
sumie 480 tysięcy ha. W roku bieżącym u- 
regulowano serwituty w 922 objektach. Po- 
zostało jeszcze 2370 objektów, z czego poło- 
wa objęta jest planem -przyszłorocznym tak, 
że w ciągu 2 lat całość serwiłutów na obsza 
rze Polski zostanie uregulowana. Główną 
dziedziną prac Ministerstwa staje się: coraz 
bardziej meljoracja. W roku bieżącym zmel 
jorowano 75 tys. ha. 

W roku przyszłym minister projektuje 
objąć meljoracją 100 tys. ha. Co się tyczy 
prac Ministerstwa w dziedzinie: parcelacji, 
to w roku bieżącym rozparcelowano około 
100 tys. ha. Parcelacja rządowa jest już 
właściwie pracą dokonaną i pozostał jeszcze 
niewielki zapas ziemi państwowej. Ogółem 
osadzono na niej 121.828 nabywców. Mini- 
ster zapowiada wniesienie projektu ustawy, 
która pozwoli mu na uregulowanie tytułów 
hipotecznych z parcelacji prywatnej i w ten 
sposób postara się zakończyć parcelację pry 

  

   

Ko Mieįskie | "4 pazis4* Brygida Helm » с 
Koncertowa orkiestra pod batutą M. Salnickiego. SALA MIEJSKA 

ulica Ostrobramska 5 

watną. Latą, przeprowadzania .reformy rol. 
nej dały już ogromne wyniki. Ogólna ilość 
gospodarstw objętych przebudową . wynosi 
1050 tysięcy. Ogółem przebudowie zostało 
już poddanych 31,8 proc. drobnych gospo- 
darstw. 

Na tem debatę nad budżetem  M-stwa 
Reform Rolnych zakończono i przystąpiono 
do budżetu Ministerstwa Przemysłu i Handlu 

Sprawozdawca pos. MINKOWISKI omówił 
obszernie cyfry budżetowe tego -resortu, 
stwierdzając redukcję budżetu o 32 proc. 

W dyskusji nad budżetem Ministerstwa 
Przem. i handlu przemawiali: pos. GRUSZ- 
LŻYŃSKI (Ch. D.), pos. WOJCIECHOWSK 
(BB), pos. GRZESIK (BB). pos. - ROG - 
CZAK (NPR), pos. WIŚLICKI, росхет  za- 
brał jeszcze głos sprawozdawca. 

Zkolei Izba przystąpiła do budżetu Mi- 
nisterstwa Pracy i Opieki Społecznej. Budżet 
ten zreferował pos. GOETEL, podkreślając, 
że wydatki administracyjne Ministerstwa po 
sażnie się zmniejszają dzięki pracom orga 

nizacyjnym. Wydatki rzeczowe są prelimi- 
nowane nadzwyczaj oszczędnie. Mówca о- 
mówił obszerniej prace Naczelnego Komite- 
tu do Spraw Bezrobocia, którego dochody 
wyniosły 6.062.398 zł. Z dniem 31 grudnia 
ub. r. do dyspozycji Komitetu pozostało w 
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gotówce 833.127 zł., zaś w naturze 18.485 
zł. 

W) dyskusji nad budżetem M-stwa Pracy 
i O. S. głos zabierali pos. TOMASZKIEWICZ 
(BB), ŻUŁAWSKI (PPS), SZULIK (Ch. D.), 
KOZUBSKI (NPR) i PĄCZEK (BB), poczem 
dalszą dyskusję nad tym budżetem odłożono 
do następnego posiedzenia w dn. 11 bm. 

Budżet M. S. Wojsk. na ko- 
misji senackiej. 

"WARSZAWA. 10. HI. (Pat). Senacką ko- 
misja skarbowo-budżetowa na środowem po 
siedzeniu przystąpiła do obrad  przygoto- 
wawczych nad budżetem Ministerstwa Spraw 
Wojskowych. Е 

Sprawozdawca sen. WYROSTEK. podkreś- 
lil, że gospodarka administracji wojskowej 
jest oszczędną, celową i zasługuje na całko- 
wite zaufanie. 

W zakończeniu sprawozdawca poruszył 
kwestję toczącej się konferencji  rozbroje- 
niowej w Genewie, na której Polska broni 
tezy realnego bezpieczeństwa i nie wątpi, że 
narody, m.łujące. pokój, siedzą się za 
nią poczem wnosi o prz cie budżetu w 
brzmieniu sejmowem. 

Sen. MEISSNER z Klubu Narodowego 
podkreśla, dać znaczny postęp w dzie 
dzinie naszej administracji wojskowej. Jed- 
na rzecz, zdaniem mówce niedostatecznie 
jest uwzględniona w preliminarzu, miano- 
wicie w kierunku fortyfikacy 

Wiiceminister spraw wojskowych generał 

    

  

    

    

  

   

    

    

  

  

   

  

MAŁŻEŃSTWO 
Początek o godz. 4. 6, 8 i 10 wiecz, „Ceny miejsc: balken 30 gr., parter60gr. Kasa czynna od 3.30 do 10 wieez. 
  

DZIŚ! Najwspanialsze, genialne arcydzieło, o którem prasa światowa orzekła jednogłośnie, że „takiego filmu 
Dźwięk. Kino-Teatr | leszcze 

PAN 
ulica Wiełka 42. 

W rolach głównych: JĄCK Holt, Raip 
NAD PROGRAM: Clekawe dodatki. Ze wzgl 

Poczętek o godz. 4, 6, 

$ T E R OW į E C L A 3 "Przedziwne dzieje wiecznej miłości, 
na której tle wykwitają. najpięk- nie było” LJ a niejsze cnoty ludzkie: Bohaterstwo, 

imponująca odwaga, koleżeństwo. obowiązki i pogarda ómierci. 

h Graves i urocza posągawo-piękna Fay Gray. 
ędu na wysoką wartość artystyczną fiłm dla młodz. dozwolony 8 i 10.30, w dnie świąteczne o godz. 2-ej. Sala dobrze ogrzana. 
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SKLADKOWSKI zgadza:się poglądami sen. 
„Meissnera, że należy dążyć «do stworzenia 
własnego przemysłu samochodowego. By 
ziłustrówać. postępy administracji wojskó- 
wej w dziedzinie uzbrojenia j zaopatrzenia, 
"minister przedstawia wykazy i modele pro- 
dukcji przemysłu wojennego, wskazując, że 
produkcja w żakresie lotnictwa stale się pod 
nosi, wypierając skutecznie import. zagra- 
niczny. 'W| dziedzinie uzbrojenia doszliśmy 
już do tego, że wytwarzamy haubice: Wresz 
cie p. wiceminister podkreśla. systematycz 
ne obejmowanie ważnych dla obrony -pań- 
stwa gałęzi przemysłu i roztaczanie nad temi 
przemysłami opieki państwa. 

Dodatkowe 31.781 tys. zł. na 
pomoc bezrobotnym. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Rada Ministrów uchwaliła projekt 
ustawy, który przewiduje uzupełnie: 
nie dotychczisowych sum, prelimi- 
nowanych w budżecie Min. Pracy i 
Opieki Społ. na pomoc dla beźrobot- 
nych, o dalszą kwotę 31.781.000 zł. 

Kredyt ten przeznaczony jest na 
wpłaty skarbu państwa do funduszu 
bezrobocia, oraz na pomoc dla bezro- 

botnych udzielaną przez  Ministr. 
Pracy i Opieki Społ., oraz Naczelny 
Komitet dla Spraw Bezrobocia, Po- 

  

krycie tego kredytu jeśt przewidywa- 
ne przez oszczędności powstałe w in- 
nych częściach budżetu, przez sumy 
uzyskane z podwyżek pocztowych i 
kolejowych, oraz z zaległości podat- 
kowych spłacanych w naturze. 

Należy zaznaczyć, że w ciągu bie- 
żącego roku kredyt ze skarbu państwa 
na pomoc dla bezrobotnych podnie- 
siono dwukrotnie. Na' jesieni roku u- 
biegłego o 12.650.000 zł.'i w grudniu 
roku ub. o 33.900. 000 zł. Uchwalony 
przez Radę Ministrów nowy kredyt 
dodatkowy dla bezrobotnych zwięk. 
szono w preliminarzu. Wreszcie r. b. 
na ten cel daje sumę zł. 137.400.000 
gdy r. ub. tylko zł. 94.000.000, 

Na Dalekim Wschodzie 
  

„Nr. 33 02275) 

amunleji byla Jeponja, która dostarczyła 
tyeh materjałów na sumę 584 tys. r., oraz: 
Niemey, które przywiozły broni £ amunicji 
na 400 tys. (. Ameryka dostarczyła СЫтопь 
aeroplanów bojowych na' sumę 280: tys. £., 
Anglja zaś uzbrojenia i aeroplanėw na kwo- 
tę 203 tys. f. 

Wojska francuskie. 
SZANGHAJ, 10. 2. (Pat). Przybył 

tu z Indeehin krążownik: francuski 
„Waldeck-Rousseau*, który jest ad- 
miralskim statkiem dowództwa floty 
Dalekiego Wsehodu i wysadził na ląd: 
bataljon piechoty kolonjalnej. 

Zniszczenie Woosung. 

SZANGHAJ, 10. 2. (Pat). Wojska 
chińskie zniszezyły urządzenia porto- 
we Woosung, utrudniając w ten spo-- 
sób żeglugę i akeję japońskich okrę- 

  

  

DSBAJCIE O SWOJE ZDROWIEŁ 

„„ŚLWRJCKRSKIE GORZAJE ZIOŁA” 
(z marką „Kogut*) są stosowane 
przy chorobach: żołądka, ki- 

Dostawy wojenne dla Chin. 
LONDYN. 10. II. (Pat). „Daily Herald“ 

donosi, że w eiągu ubieglyeh 6-ełu miesięey 
do portu szanghajskiego przywieziono amu- 
nieji i broni na ogólną sumę 364 tys. fust., 
oraz aeroplanów bojowych — na sumę 290 
tys. f. W ciągu ubiegłego roku do Szangha- 
ju przywieziono ogółem broni i amunicji, 
miljona funtów. Głównym dostawcą broni i 
oraz aeroplanów na sumę przeszło półtora do panal 

Wygodniej i taniej! 
Aby uniknąć tłoku w sezonie wiosennym i letnim 

już teraz przyjmujemy 

„ wszelkie ubrania do farbowania i czyszczenia 
Prasownia, farbiarnie i pralnia chemiczna 

„EXPRESS“ WILNO, 
Wielka 31, tel. 17.06 

CENY ZNIŻONE 
Natychmiastowe wykupienie nie zobowiązuje. 

Gotową robotę przechowujemy aż do sezonu 
letniego. Sz. Klijenci z tęgo tytułu nie ponoszą 
żadnych kosztów 

Prasowanie i gremplowanie na poczekaniu 

tów wojennych. 

FREE TENS 

Humer. 
GROŻBA. 

Adwokat: Mówiłem z żoną pańską. Jeśli 

nie będzie otrzymywała co miesiąc przyrze 
czonych afimentów, wprowadzi «się znowu: 

ОМНОДЕНЕ 
Oryginalna maść 

(z kogutkiem) 

„MROZOL“ 
leczy i goi ranki po-$i 
wstałe od odmzożenia. 

Sprzedają apteki 
i składy apteczne 

  

  

Wc ktoby wie-- 
dzial o miejecu za 

  

N u szek, obstrukcji | kamieni 
żółciowych. 

„SZWAJCARSKIE GÓRSKIE ZIOŁA” 
są naturalnym łagodnym środkiem przeczysz- 
czającym. ułatwiającym funkcje organów tra- 

„ wienia i działającym przeciwko otyłości. 
Sprzedają po 2 zł. za pudełko 
apteki i składy apteczne 

mieszkania Józefa Ry-- 
fdzaka zel Rydzyka lat 44.. 
syna Szymona i Eleonory” 
z Geszwindrów, zamiesz- 
kałego w róku 1924 w 
klikowie woj. lubelskiego, 
a w roku 1931 w Wyso- 
kiem Litewskiem, uprasza 1 
się © podanie informacji: 

Dziši i i „R ódka* h i Kwsicielska, ascynująca NOFMa Shearer znęlenaiczki wolnej miłości, W nowej romeniycznej kreacji 
6 j 1oli $) . OBCYM WOLNO CAŁOWAĆ [zoo o etieś sensacyjna: Strakeja: „Mówiące psy" — „Truhadur”, Rewja-Tańce i t, p, Na l-szy seans ceny zniżone _ Seansy o g. 4, 6, 8i 10,15, 

W szponach czrezwyczajki 

Dźwięk. Kino - Teatr 

HELIOS 
Wileńska 38, tel. 9-26 Ogłoszenie przetargu. 

K watermietrzostwo 85 pułku Strzelców Wileń.kich 
w Nowo-Wilejce odda w drodze nieograniczonego 
przetargu dostawę około 1000 mp drzewa opałowego 
(brzoza i sosne). 

Oferty na powyższe należy wnosić wraz z wadjum | do Konsystorza Wileńsk.. 

  

DZiši Potężny dramat 
z życia Rosii Sowieckiej! Dźwięk. Kins-Teatr 

® Okrutny syst. rządz. Czeki   

    

: : . 2. Р. №: i ów Wiłeźeki licka - Reformow.- Hollywood W rolach głównych: (Kay Johnson, Neil Hamilton. as a L SR 
: ' . - 9-ej, w któ i dz. Ilej odbędzi : Mickiew 22, tei. 15-28 |NAD PROGRAM: DŹWI Ę KOWE ATRAKCJE NaD PROGRAM: a | tę komie otoezcie au a) DOKTÓR MED. 

  

targu. 
Wszelkich bliższych informacyj udziela Oficer 

Materjałowy 85 p. p. w godz. Il do l3-ej codziennie 
za wyjątkiem ėwiąt. 

Hauryłkiewiczowa 
przyjmuje od godz. 11—12 
i 5—6 po poł. Choroby- 
skórne, leczenie włosów,. 

„Początek o godz. 4, 6, 8 i 10'15, w dnie świąteczne o godz 2-ej Na |-szy seans ceny zniżone. 

Dz i-ś'! 
  

2 nowoczes. pierwszor7ęd- 
nei jakości z gwerancją. 

Ceny zniżone. Dźwiękowe Kino Niezrównana W rel. gł. perła czesk. humoru, znak. boheter 
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szamgańska l | | i filmu „C. K. Feldmarszelek“ Vlasta Burjan l s = Maj ; c A Ss I N 0 100% kom. prod. czeskiej p. t. n I e 0 SIOS ra i wszechświat. słowy, gw ekr. Anny Ondra. I B. Łokuciewski 16441 Seni: 85 5 pi kawa lekarska i ope— Wielka 47, tel.15-41. | Film ten jest trzecim. z cyklu konkursowego w naszem kinie, Nad program: Przebojowe dodatki d»więkowe 
i Wilc šoka 23-16. 1 Seancy o godz. 4, 6, © 1 1030, w dnie świąteczne o godz. 2-ej Na |-sy ceans ceny zniżone Wilno, uł. Wileńska 23 - zda eńska 33, m. > 

` BDO OWNERS 
  PROSZEK 

„KOGUTEK 
: 

OMA NAJUPORCZYWSZY 

BÓL GŁOWY: 
OSTRZEŻENIE. Pozy xuows mależy 
AHCENTOWAĆ i WYRAŹNIE ŻĄDAĆ TYLNO 

JRYGINALNYCH PROSZKÓW z.KOGUTKIEM* 
)ĄSZEAIFGO, ERANYCH OD LAT TRZYDZIESTU 

| WYSTRZEGAĆ SIĘ WAŚLADOWNIETW, UPOR- 
GIVE POLECANYCH. W BODOBNEM 00 

NAJĘEGO ODAKÓWANIU. й 

DZIŚ! Wzruszaj dramat W rolach główn. Magda Sonja w 10 aktach, osnuty na tle zerwona ancer a i Fritz Koerner. Rzecz dzieje szpiegostwa wojennego p.t е 2 z : się w Przemyślu i Petersburgu. Początek o godz. 5, w niedz. o g. 4-ej, Ceny miejsc od 30 gr. — Następny program: Córką Zorry 

Dziś Najnowsze 100%, dźwiękowe Pa Nowe 104 tos Pod modrem niebem Argentyny 
Pi iekny roi 10 skt. W rol.gł. Leo Cz 

(Meksykanka rzepię mans w 10 в 1ol. gł. Leo Czrilio, Dorota Burges, Sebastjan 

nowszej dźwiękowej farsie-p. t. Miech żyje marynzrka, komedja w 6 aktach. 

KINO KOLEJOWE 

OGNISKO 
(obok dworca kolejow.) 

M Kenigskerg 
Chorob; skórne, 

weneryczne 
1 moczopiał we, 

ulica Mickiewicza 4, 
telefon 10-90, 

od g'dz. 9—12 1 4—8. 

Dr. SZYRWINDT 
choroby wenerycznne, 
skórne i moczopłciowe 

ul. Wielka 19, 
od dodz 9—1 i 3—7 

  

  

Dźwięk Kino - Teatr 

STYLOWY 
ul. Wielka 3. 

  

   1 Mc Brown. Nud program: Najpopularniejsi komicy śwista Cohn i Keliy w. naj- 

  

GA ч we 

CHOROBY PŁUC 
GRUŹLICA PŁUC jest nieubłaganą i corocznie, 

nie robiąc różnicy dła płci, wieku i stanu, kosi 

  

Dziś podwój 1, Wielki A a SIEGE 
10% przebój dźwiękowy w 8:4. DZIEWCZĘ Z MontparnaSsSse'u dac 
2) Neįgenjalniejszy apli znlin ; " w arcywesoiej komedji 6 aktąch. P, tek o g: 4, wagtkomonić CHATIG (h<plil iske BozrOdOtRY 7 sry nwow i romęci w 6 aktach, wo tej 

Dźwiękowe Kino 

LUX 
Mickiew. 11, tel. 15-61 

  

  

® 

    

   

Niniejszem mamy zaszczyt podać do wiadomości, iż z dniem dzisiejszy:n 
nastąpiło otwarcie spółdzielczego banku p. f. 

„KREDYT URZĘDNICZY" 
Spółdzielnia z ograniczoną odpowiedzialnością, 

w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 129 

EB 
| Od roku 18:3' istnloje 

Wilenkin 
ul. TATARSKA 20 

Meble 
Jadalne, eypialue i ga- 
binetowe, kredensy, - 

stoły, szaty, łóżka tt.d. 
Wykwintne, Mocne, 

   

 
 
 

    

  

| Pożyczki będą udzielaae wojskowym, urzędnikom | 

państwowym, komunalnym i t p., na terenie Rzpl. | 

Polskiej, w wysokości od 200 do 1500 zł., z opro- | 

centrowaniem |1'/, w stosunku rocznym, na spłaty 

miesięczne lub kwartalne. Ubiegający się o takowe 

winien złożyć Zarządowi zgłoszenie na piśmie. Na 

żądanie przesyła się Statut i Regulamin Pożyczko- 

му — za zwrotem 75 gr. tytułem kosztów i porta. - 

   — Wszelkich informacyj udziela Zarząd Banku. — 

NIEDROGO, 
( |-ma dogodnych warankach 

      

            

i 

|| I NA RATY. 
NADESZŁY KOWOŚĆI. - 

8324 

  

as Kuszelewicz — 
! "Lida, Żelazńa |—25, 

- | unieważnia zgubiony do- 
10443 | wód osobisty wydany 

| przez Starostwo Lidzkie. 
10307 

  

miljony ludzi. Przy zwalczanlu chor6b piuc- | 
"nych, bronchitu, grypy, uporczywego, mę- 

. czącego kaszlu i t.p. — stosują p. p. Lekarze 

„Balsam Thiocolan —Age" 
który, ułatwiając wydzielanie się. plwociny, . 
wzmacnia organizm i samopoczucie chorego 

oraz powiększa wagę Ciała-i usuwa kaszel. - 

Używa się za poradą lekarza: šo 

Sprzedają apteki. W;dz Z4P.Nr. 15 

  

    

Żądać wazędzie. I. „POLONIA-LUKSUSOWE" 
»POLONOZ'" Sp. z o. o. Warszawa, Grochowska 119. 

  Języki obce 
'- niemiecki, francuski 
„włoski (konwersacja). 

Przygotcwywanie 
„ze wszystkich. przedmiot. 

do matury 
|1 egzaminów szkół $r. 

Lekcyj udzielają b prof: | 
"gimn. i siudenci U. S. B. 
specjałńą met. koncetrac. 
Zgłoszenia do Redakcji 
„Kurjera Wil." pod W. K. 

|| Polacy przeglali Używać 
zagranicznych ostrzy do golenia 

2-4 — - ЛЕ chwilą pojawienia się na rynku 

o Lai ag Z ostrzy do golenia 
„POLONIA-LUDOWE" „POLONIA-FAVORIT“ 

Żądać wszędzie. 

10297 | 
"Przedstawiciel na Wilno ©. KUL B LS, ul. Ostrobramska Nr. 17. 

- UEN SAS 

Uczeń 7 kl. 
em. im. Słowackiego 
udziela korepetycyj 
z polskiego, łaciny, 
greki, francuskiego 
oraz in. przedmiotów 
Dowiedzieć się: ulica 
Antokolska 8 a, m. 2 
„w.godz 3—4 po pol. 

SATIDE JIS 

! Z braku znajomości, 
„tą drogą szukam przyjaż- 

ni u pani około 35-letniej 

- blondynki, niskiej lub 
„średniej, materjalnie nie- 

, zależnej. Administracja 

| „Kurjera Wileńskiego” — 

dla okaziciela kwitu in- 
| - seratowego Nr. 550. 

| 

  

Dwa pokoje. 
ż wygodami do wynajęcia 
od zaraz—Szopena 3—25 

Akuszerka 

Maji LAlertga 
przyjmuje od 9-46 7 wiecz. 
ulica Kasztanowa 7, m. 5. 
W.-Z.P, Nr. 69. / 8528: 

"Akuszerka 
' Śmiałowska 

przeprowadziła się 
na ul. Garbarską | m 6 

„róg Mickiewicza. 
„tamże gabinet kosmetycz- 
ny, usuwa zmarszczki, bro-_ 

  

   

  

dawki, korzajki i wągry,. 
W. ZP. 48., 832%     

„Student 
U. 5.. B. znajdujący: 
się w krytycznem po” 
łożeniu poszukuje 
dekcyj za skromnem 
wynagrodzeniem. 

Specjalność niemiec-- 
ki, Wiadomość: Do--   
minikańska.17, m. 5.. 

  

FRANCISZEK PIETKIEWICZ 321) 

Sołowki-wyspa tortur 
i śmierci. 

(Wspomnienia z katorgi sowieckiej), 

Jeżełi niektórzy z pośród.dozorców stosowali 
tortury w celu przypodobania się wyższej 
administracji, za co spodziewali się izyskać skrócenie 
terminu kary, to byli i tacy, którzy robili z tortur 
swego rodzaju sport. : 

Byli tacy sadyści, którzy w znęcaniu się znajdywali 
przyjemność i zadowolenie dla swego spaczonego 
mózgu. 

' Najbardziej odznaczył się pod tym względem na- 
czelnik V oddziału Rajwa i jego poplecznik, pełniący 
funkcje pomocnika naczelnika wydziału Keles-Krau- 
se, obaj czekiści. : 

Rajwa miał zamiar po ukończeniu terminu pozo- 
stać w Sołowkach jako wołnonajemnicy i może dłate- 
go właśnie starał się wykazać względem władz su- 
miennością i pracowitością. Ale pod wpływem swego 
wściekłego pomocnika, przebrał miarę. Oto spis jego 
sprawek: е 

_Rozbierał więźniów do bielizny i stawiał na wie- 
ży cerkiewnej. Po dwóch. trzech godzinach, więźnia 
zazwyczaj odprawiano do szpitala. : 

„Skazana na tę karę grupa 5 więźniów, doprowa- 
dzona do rozpaczy spaliła narzędzie tortur, — cerkiew 
na Kond wyspie, co doprowazdiło Rajwę do najwyž< 
szej wściekłości. Przedewszystkiem rozstrzełał spraw- 
ców pożaru. Następnie wypędził na morze i trzymał 

. BMD P 7 

Wydawnictwo „Kurjer Wileński” S-ka z ogr. odp. 

wolnej 

  

  

 ciową więźniów i sprowadzał z lądu wódkę, któ 

   

przez kilka godzin Bogu ducha winnych innych więź” 
niów, a zmarłych i pomordowanych kazał odprawić do 
szpitala w celu sporządzenia aktów Śmierci, 'Ponie- 
waż dał całkowitą swobodę swemu pomocnikowi, ten * 
stale zabierał rzeczy zinarłych, okradał rację żywnoś- 

   
upijał się do nieprzytomnośći. | 3 : 

Po pijanych zaś orgjach, na które kazał sobie“ 
przyprowadzać najładniejsze „dziewczynki* z baraku 
kobiecego, w. atakach wściekłości udawał się do“ 
szpitala i kopał nogami trupy. й 

Tego im jednak było jeszcze mało. To też by 'je- 
szcze bardziej przerzedzić szeregi więźniów rozkazał 
Rajwa kierownikowi szpitala Łarjonowowi truć więź- 
niów. A gdy aptekarz (nazwiska zapomniałem) odmó- 
wił dawania trucizny, osadzono go w karcerze i na 
lodzie trzymano w bieliźnie w ciągu doby aż się zgo- 
dził, Gdy jednak, zdaniem Rajwy, Łarjonow niedo- 
statecznie truł więźniów, osadził go w karcerze, na- 
znaczając kierownikiem szpitala lekarza Murawjowa- 
Uralskiego. < > ` 

W rezultacie w ciągu 6 miesięcy 1927 r. od chwili 
zamknięcia i do rozpoczęcia nawigacji, na Kond wy- 
spie z 512 osób zmarło 282. 

Pracując później w szpitalu na Kondzie ustali- 
łem liczbę zgonów według księgi szpitalnej, nie wli- 
czając w to rozstrzelanych. 

Okrężną drogą po przez lody polarne i śniegiem 
zaniesione lasy do zarządu katorgi doszły urywkowe 
wiadomości o tych wyścigach mordowania ludzi na 
Kondzie. Na wiosnę zaś rozpoczęto głośno mówić w 
katordze o straszliwych czynach Rajwy, Keles-Krau-_ 
se i Łarjonowa. Wówczas naczelnik wydziału admi- 
nistracyjnego Stiepanow, posłał na Kond nowy zarząd 
administracyjny, a sprawę zaczęto badać. Sprowadzo- - 

    

  
no do zarządu głównego akta najbardziej kompromi- 
tujących historyj i zarządzono śledztwo. W rezulta- 
cie Rajwa dostał (na papierze) dwa tygodnie karceru ` 
i.. otrzymał nominację na naczelnika milicji w Ar- 
changi sku, ” Keles-Krause zwolniony został z admi- 
nistracji į przeprowadzony na ogólne roboty. 

Na miejscu spalonej cerkwi zbudowano kłub. 

"Gdy później uciekałem o głodzie i chlodzie po 
przez góry, rzeki i błota tajg syberyjskich stale 
wznósząc modły do Najwyższego powtarzałem: „Od 
powietrza, głodu, ognia i bolszewickiej niewoli, za- 
chowaj nas Panie"! = 

VI oddział katorgi. 

Drugą co do rozmiaru wyspą archipelagu Solo- 
wieckiego, jest wyspa Anzer, położona w odległości 
5 klm- od Sołówek. 

„ Zabudowania poklasztorne rozłożone są na brze- 
gu wyspy, a w odległości dwóch kilometrów, na wyso- 
kiej górze, tuż obok malowniczego jeziora wznosi się, 
była kaplica i należący do niej dom. zwany Golgota, z 
niedużym domkiem zwanym Kaporskoje. Nieco na 
półn.-zachód znajduje się druga posiadłość poklasztor- 
na Troickoje. 

W_VI oddz. katorgi na wyspie Anzer mieściło się 
od 500—800 więźniów, podzielonych na dwie kate- 
gorje: Pierwszą i najliczniejszą stanowili syfilitycy. z 
odkrytemi objawami choroby. 

° — Ма1е%у zaznaczyć, że na Sołowkach, było ogółem 
do 20 proc. syfilityków, przeważnie członków t. zw. 
„osoboho uczotu'. Pozatem chorowała na syfli zna- | 
czna część kryminalistów zawodowych. Wśród kontr 
rewolucjonistów wypadki chorób wenerycznych by- 
ły nieliczne. - 

Chorych na syfilis leczono też i w szpitalu głów- 

e, 
  Drukarnia „Znicz”, Wilno, ul. Ś-to Jańska 1, telefon 8340 | | ca 

>LJOTEKĄ EDEN,   

  

nym, lecz tyłko rtęcią ale żeby nie mieć z nimi.kło- 
„potu. wysyłano przeważnie takich na wyspę Anzer, 
„wobec czego VI oddział stał się jakby siedliskiem we 
neryków.. Mężczyźni mieścili się w baraku Tróickiem.. 
a kobiety w Kaporskim. Tam też przychodził fel- 
czer i robił zastrzyki rtęciowe; neosałwarsan — nawet: 
w szpitalu głównym stosowany był rźadko. 

W.byłej kaplicy na Golgocie oraz w celach mniej- 
szych mieszkały „matki*, Sporo z pośród nich było 
takich, które przybywały na Sołowki z dziećmi. Sporo 
było takich co zostały zesłane w stanie odmiennym: 
i w więzieniu lub Sołowkach. rodziły, ale najwięcej 
bodaj było takich co to postarały się o „pociechy w 
katordze. Powodem była często rozpusta. Ale był też: 
inny motyw: Oto kobieta, posiadająca dziecko, była 
zwalniana prawie od wszelkich prac, dostawała 80% 

gr. chleba i 400 gr. mleka dla dziecka. Aby więc uchro- 
nić się od ciężkich prac i ocalić życie zgadzały się na 

wszystko. ® p! = 
By nie tracić robocizny i nie ponosić wydatków” 

na utrzymanie dziecka przepisy surowo karały jak 
jedną tak i drugą stronę za bliższy stosunek kobiety” 
ż mężczyzną. W razie ujawnienia takiego stosunku: 
karano mężczyzn sześciomiesięczną Siekirką, kobiety 
zaś zesłaniem na termin na wyspy Zającze gdzie był: 

oddział karny dla kobiet. Oczywiście chętnie dokony-- 
wano w szpitalach sztucznego spędzania płodu. 

Ale dodać należy, że i w tych jaskiniach zgnilizny” 
moralnej kojarzyły się: czasem, (nielegalnie) pary ©» 
naprawdę szlachetnej miłości. Złączeni wspólną nie- 
dolą, chociaż krótkiem ze sobą spotkaniem osładzaliń 
nędzne życie, a wspierając się wzajemnie moralnie i 
materjalnie dodawali sobie sił do wytrwania, by po 
wydostaniu się na wolność połączyć się nazawsze. 

(D. <. n.) 

Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis.   
 


